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Nr. 2057 /15.02.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA (PMUD) OR ĂȘTIE 

PENTRU PERIOADA 2021-2023 

  

Privește: aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), al Municipiului Orăștie 

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 

Municipiul Orăștie a depus la finanțare și a fost aprobat la finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, proiectul „Planificarea strategică teritoriala şi 

soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Orăștie”, 

SMIS 136022. 

În cadrul proiectului a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru 

perioada 2021-2027, al Municipiului Orăștie. Planul de mobilitate urbană durabilă, denumit în 

continuare P.M.U.D, reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială 

periurbană/metropolitană și Planului Urbanistic General (P.U.G.) și constitute instrumentul de 

planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a Iocalităților și a zonei 

periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor. Potrivit 

Anexei 2 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, un plan de mobilitate 

urbană este definit ca fiind un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea 

spațială a localităților din suburbii / zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, 

bunurilor și mărfurilor. Autoritățile administrației publice locale din Municipiul Orăștie încurajează și 

sprijină derularea programelor și proiectelor privind îmbunătățirea accesibilității atât a locuitorilor cât 

și a cetățenilor aflați în tranzit prin Municipiul Orăștie. Prin implementarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Orăștie se urmărește actualizarea anumitor date statistice cu 

impact asupra mobilității urbane, restructurarea informației existente întocmirii analizei cost beneficiu, 

realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), reevaluarea anumitor parametrii de trafic/de 

infrastructură, respectiv în sensul redefinirii pachetelor de măsuri propuse a fi implementate. 
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Astfel, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, propun Consiliului local al Municipiului Orăștie, întreaga documentație a 

„Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027, al Municipiului Orăștie, 

spre dezbatere și aprobare. 

 

PRIMAR 

Ing. OVIDIU BĂLAN 

 

 


