
U.A.T. BLAJ. CONSILIT]I- LOCAL
Piata 1848 nr.l6, cod 5 15400, judetul.Alba

tel: 0258 -7101 l0; tax: 0258-710014
e-mai l: primarieblaj @rcnet.ro

Nr. 35.828 / 16.12.2020

ANUNT PUBLIC

privind consultarea pubticului in cadrul procedurii de elaborare a
Planului de Mobilitate Urbani DurabilE a Municipiului Blaj

Unitatea Administrativ Teritoriald - Municipiul Blaj. cu sediul in Blaj, 515.400,
Piata 1848, nr. 16, anun[i publicului inreresat de elaborarea

Intreaga documentatie, a$a cum este prevezuE de art.7 din legea nr.52l2OO3, privind
transparenta decizionali in admnistra{ia publicl, cu modificirile qi completirile ulterioare, poate
fi consultati la sediul Uni6fii Administrativ Teritoriale - Municipiul Blaj (PrimEria municipiului
Blaj) din BIaj, 515.400, Pia{a 1848, nr.l6, judetul Alba - Biroul Secretarului general al
municipiului Blaj - Sergiu $tefinescu sau pe pagina de interner a Municipiului Blaj:
www. Dn mana blai.ro.

Persoanele interesate sunt invitate sd transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul Planului de Mobilirate Durabild al Municipiului Blaj pdnd la data de
23 noiembrie 2020, la adresa: Unitetii Administrativ Teritoriale - Municipiul Blaj
(Primiria municipiului Blaj) BIaj, 515.400, Piata 1848, nr.l6, judetul Alba,
la nr. fax : (004) 0258710014, sau pe adresele de e-mail : prirnarieblai@) rcnet.ro sau
sergiustefanescu@vahoo.com-

Persoana desemnatl din cadrul UAT- Municipiul Blaj, responsabill pentru reala(ia cu
societatea civild, care va primi propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate in
elaborarea Planului de Mobilitate Urband a Municipiului Blaj este Sergiu $tefdnescu - Secretarul
general al municipiului Blaj.

Proiectul de hot[rire privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbanr Durabili
(PMUD) al Municipiului Blaj qi a zonei sale tunclionale va fi supus aprobirii Consiliului local
al municipiului Blaj in ;edinga din data de I1.12.2020.
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A.T. BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piata I848 nr.l6, cod 515400, jude[ul.Alba

tel: 0258 -7 l0l l0: fax: 0258-7 10014

e-mail: rieblai@) rcnet.ro

U

ROMANIA
JUDETULALBA
MUNICIPIU BLAJ
PRIMAR

Lvizat,,
SECRE GENERAL.

Ser scu

PROIECT DE HOTARARE
Din data de 16.10.2020

PRIVINDAPROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA
DURABILA (PMUD)AL MUNICIPruLUT BLAJ SIA ZONEI SALE

FUNCTIONALE

Consiliul local al municipiului Blaj, convocat in gedinla ordinarl din data
de 11.12.2020;

Lu6nd in dezbatere Proiectul de hotir6re privind aprobarea Planului de

Mobilitate Urbani Durabill (PMUD) al Municipiului Blaj, Jude(ul Alba;
AnalizAnd raportul de specialitate nr. 35.788/15'10.2020 al Biroului urbanism,

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public ai privat al municipiului
Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, prin care
se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urbani Durabili (PMUD) al
Municipiului Blaj, Judelul Alba;

Avind in vedere nota de fundamentare nr.35.777115.10,2020 a Biroului juridic

;i a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public qi

privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, prin care se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urhani
Durabili (PMUD) al Municipiului Blai, Judetul Alba;

LuAnd act de expunerea de motive nr. 35.778115.10.2020 a Primarului
municipiului Blaj prin care se propune spre aprobare consiliului local proiectul de

hotirire prin care se propune Planului de Mobilitate Urbani Durabili (PMUD) al
Municipiului Blaj, Judeful Alba;

Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de

hotirAre nr.35.779 115.10.2020 aprobat de Primarul municipiului Blaj;



Cunoscind prtvederile art.46^l lit.e) , art.43 din legea nr. 350/2fi)1, privind
amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modificlrile gi completirile ulterioare 9i ale

ordinului nr.233t2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii
nr.350/2001;

Lu6nd act de prevederile din art.l20 qi art.l2l din Constitulia Rominiei,
art.3;i art.4 din Carta Europeani a autonomei locale adoptatl la Strasbourg la
15 octombrie 1985 qi ratificati de Romdnia prin legea nr.l99ll997, prevederile legii
cadru a descentralizirii nr. 195/2006, cu modificirile qi completirile ulterioare qi ale

OUG.nr.5712019, privind Codul administrativ;
Luind in considerare prevederile legii nr.544l2fi)1 in legituri cu liberul

acces la informafiile de interes public, cu modificirile gi completlrile ulterioare qi

ale art.7 din legea nr.5212003 privind transparenla decizionali in administra(ia
pubtici, cu modificirile qi completirile ulterioare;

Av6nd in vedere raportul intormirii Ei consultlrii popula(iei intocmite in
etapa de elaborare a Planului de Mobilitate Urbani Durabili (PMUD) al

Municipiului Blaj, Jude{ul Alba;
LuAnd act de rispunsurile depuse la observa(iile transmise la PMUD Blaj in

conformitate cu prevederile legii nr.52l2003 gi publicate pe pagina de internet a

Primiriei municipiului Blaj - www.primariablaj.ro
Lufind act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului

local al municipiului Blaj,
in temeiul Codului civil romAn qi ale art.129 alin.(l), alin. (2) lit. b' lit. c);i lit.

d) cit qi ale alin.(4) lit. e), alin.(6) lit. c) si ale alin (7) lit. k) precum si ale art.l-13 -
l,t0 qi art.196 din OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE:

Art.1.a)-Consiliul Local al Municipiului Blaj aprobl ,,PLANUL DE

MOBILITATE URBANA DURABILA (PMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ $I A ZONEI
SALE FUNCTIONALE", intocmit de SC TOMAD SRL, cu respectarea tuturor
condiliilor impuse de avizele 9i acordurile de specialitate, in conformitate cu prevederile

legale.
b)-Documentafia PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA

(PMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ $I A ZONEI SALE FUNCTIONALE", aprobati
potrivit art. I lit. a) din prezenta hotirAre are perioada de valabilitate de 15 ani de la

data prezentei hotirAri, respectiv 2020 - 2035, cu posibilitatea de prelungire in condi(iile
Iegii.

Art.2. Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj'
Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public 9i privat
al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Blaj vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.



Art.3. -a) Prezenta hotarare se va comunica Institutia Prefectului - judetul
Alba, Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj'
Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public s,i

privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, Consiliului jude{ean Alba, ADR - CENTRU qi tuturor institufiilor
qi persoanelor lizice sau juridice interesate.

-b) Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public gi privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Blaj, va proceda - daci este cazul - la actualizarea /
armonizarea documenta(iilor de amenajare a teritoriului qi de urbanism, aflate in
termenul de valabilitate, potrivit cu noile condiliile $i/sau elemente din
Planul de Mobilitate Urbani Durabili (PMUD) al municipiului Blaj qi a zonei sale

func{ionale.
Art.4. -a) Prezenta hotirAre se va supune controlului de legalitate exercitat de

Prefect, in condiliile OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ.
-b) Prezenta hotir6re poate fi contestati in termenele, condifiile Ei la

instan(a competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr.554 I 2004 cu modificlrile qi completirile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotirdre a fost adoptati cu un numar de voturi <<pentru>>

valabil exprimate, din totalul de l9 consilieri.
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REFERAT (RAPORT) DE AVIZARE /APROBARE,
Nr. 35.779115.10.2020

Subsemnatul Sergiu $tefinescu, Secretar general al municipiului Blaj va supun spre aprobarr, in
baza art. 136 alin. (2) si (3) din OUG ,nr.57 12019 privind Codul administrativ, Referatut
(raportul) de avizare/aprotrare al proiectului de hotlrAre in legituri cu aprobarea documentafiei:
,,PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABIL;, (PMUD) AL MUNICIPIULUI
BLAJ $IAZONEI SALE FUNCTIONALE".
AvAnd in vedere complexitatea acestui proiect din cadrul gedinlei ordinare a Consiliului local al
municipiului Blaj datoritl faptului ci se supune spre aprobare o documenta(ie cu o valabilitate
de cel pufin 15 ani, cat si luind act de rapoartele de specialitate qi notele de fundamentare /
expunerile de motive inregistrate pinl in acest moment de cltre serviciile, direcliile, birourile gi
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Blaj cit
qi toate avizele gi acordurile necesare gi legale emise de autoriti{ile de stat, vi prezint proiectul
de hotir6re pe care-l propun spre aprobare in dezbaterea consiliului local :

l. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea ,,PLANULUI DE
URBANA DURABILA GMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ SI A
FUNCTIONALE".

Inifiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

MOBILITATE
ZONEI SALE

AT,

entin

Proiectul de hotlr6re prezentat mai sus a fost publicat $i anuntat spre informare publici in
condi(iile legii nr.52l2003 Ei a fost transmis atit serviciilor, direc{iilor, birourilor si
compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj cat si sunt prezentate comisiilor Consiliului local al municipiului Blaj, urmAnd a fi
supuse dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in qedin{i de consiliu, convocati in
condifiile OUG.nr.57l2019, privind Codul administrativ, allturi de toate documentele
precizate expres de lege : cereri, solicitiri, adrese, plange, publicalii, avize, rapoarte de
specialitate sau note de fundamentare, etc.
Va solicit sa aproba(i ca data de depunere a tuturor actelor anexate / aferente proiectului de
hotlrire sa fie cel tirziu data de 04.12.2020,, Dispozi(ia de convocare a Consiliului local
urmind a fi emisl in condi(iile OUG.nr.57/2019, privind Codul administrativ c6nd vor fi
anunlati pe e-mail si membrii (consilierii) in Consiliul local al municipiului BIaj c6t 9i
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Blaj de convocarea gedin{ei.
Fac precizarea cI odatl cu procedurile privind transparenta decizionalS pi informarea
publici va fi comunicati qi data qi ora gedinlei de consiliu local, urmdnd ca mai apoi si fie
formalizati aceastii datl prin emiterea Dispozi{iei de primar pentru convocarea gedin(ei
consiliului local.
Prezentul raport de aprobare, reprezintl instrumentul de prezentare $i motivare a qedinfei
de consiliu gi va insoli proiectul de hotirire de consiliu local, fiind prezentat consilierilor
locali gi in in{ele de comisii, dacl este cazul.

MIT,
SECRE GENERAI,

Sergi fi u

i
Rot

fiD
LAJ



NOTA DE FUNDAMENTARE
NR.35.777l15.10.2020

Biroul juridic qi Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public pi privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, propune Primarului municipiului Blaj inilierra unui proiect de hotir6re
de consiliu local privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbani Durabill (PMUD) al
Municipiului Blaj, Judeful Alba,

Pe cale de consecinlS fundamentim prezenta cerere dupi cum urmeazi:

Una din conditionaliti(ile pentru perioada 2021-2027 de ob{inerc a fondurilor europene
pentru realizarea investi{iilor in refeaua de drumuri precum qi in transportul public este
existenta Ei aprobarea in condi{iile legii a Planului de Mobilitate UrbanI DurabilS (PMUD)
al Municipiului Blaj.
Elatrorarea acestei documenta(ii a fost parte a unui proiect european in cadrul
Programului Operafional Capacitate Administrativii (POCA) 3 cAptigat de Municipiul Blaj.
Planul de Mobilitate Durabili al Municipiului Blaj (PMUD) este documentul strategic care
oferl solufii ce vizeazi armonizarea dezvoltirii urbane cu dezvoltarea infrastructurii de
transport, astfel incit Blajul sI devini un oraq accesibil qi incluziv, favorabil dezvoltlrii
economice, un ora; inteligent care si asigure o mobilitate eficientl qi prietenoasi cu mediul,
un oraq sigur qi cochet unde istoria Ei viitorul se intalnesc armonios in viala de zi cu zi.
Aprobarea Planului de Mobilitate Urbanl Durabih (PMUD) al Municipiului Blaj este
punctul de la care municipalitatea poate porni in demersul de intocmire qi depunere de
proiecte cu finantare europeani Totodatl implementarea acestui document startegic va
conduce la imbuniti(irea condi{iilor de mediu, modernizarea transportului
public,imbunlti{irea condi{iilor de trafic, pe scurt cre$terea calitn{ii vie{ii la Blaj.

Odat5 aprobat Planul de Mobilitate Urbani Durabil5 (PMUD) al Municipiului Blaj,
Judetul Alba, impreuni cu celelate documente strategice cum ar fi Strategia Integrati de
Dezvoltare Durabiltr, Planul Urbanistic General, Strategia privind serviciile sociale,
Strategia de dezvoltare culturali a municipiului Blaj, Studiul privind adaptarea la
schimbirile climatice, prevenirea Ei gestionarea riscurilor. Studiul privind analiza nevoilor
in domeniile tineret 9i sport,Sistemul Informatic Geospafial (GIS), etc, sunt ghidul de
parcurs pentru dezvoltarea Blajului qi transformarea lui intr-un un ora$ unde calitatea
vie(ii este la o inil{ime ridicatl, unde istoria gi identitatea locall se imbini armonios cu
solufiile moderne de infrastructurl 9i mobilitate dar gi unde infrastructura culturali,
qcolari, sociali, sanitari, sportivl qi de agrement este completi qi satisface nevoile intregii
comunititi.

Birou Juridic, Birou Urba
GheorgheD olinDiar;a Gizdavu

e-lw,



RAPORT DE SPECIALITATE,
Nr. 35.788/15.10.2020

Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public qi privat al
municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj,
propun Primarului municipiului Blaj ini{ierea unui proiect de hotlrAre de consiliu local
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbani Durabitl (PMUD) al Municipiului Blaj'
Judetul Alba qi depun prezentul raport de specialitate:

TEMEI LEGAL:

prevederile art.46^1 lit.e), art.43 din legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului qi

urbanismul, cu modificirile gi completlrile ulterioare gi ale ordinului nr.233/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.350/2001;
Prevederile art.120 qi art.121 din Constitutia Romdniei;
Prevederile art.3 qi art.4 din Carta Europeanl a autonomei locale adoptati la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 qi ratificatS de Romania prin legea mJ9911997, prevederile legii
cadru a descentralizSrii nr. 195/2006, cu modificirile ;i completSrile ulterioare 9i ale

ouG.nr.5712019, privind Codul administrativ; Prevederile legii nr.544/2001 in legSturi cu

liberul acces la informaliile de interes public, cu modificirile qi completirile ulterioare;
Prevederile legii nr.5212003 privind transparenla decizionali in administra{ia publici, cu

modificirile qi completirile ulterioarei
Prevederile Codului civil romAn;
Prevederile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

F'ORNIA PROIE,CTUI,UI DE HOTARARE:

Art.l.a)-Consiliul Local al Municipiului Blaj aprobi ,,PLANUL DE
MOBILITATE URBANA DURABILA (PMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ $I A ZONEI
SALE FUNCTIONALE", intocmit de SC TOMAD SRL' cu respectarea tuturor
conditiilor impuse de avizele $i acordurile de specialitate, in conformitate cu prevederile
legale.

b)-Documenta{ia PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA
(PMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ $I A ZONEI SALE FUNCTIONALE", aprobati
potrivit art. I lit. a) din prezenta hotirdre are perioada de valabilitate de 15 ani de la
data prezentei hot[rAri, respectiY 2020 - 2035, cu posibilitatea de prelungire in condiliile
legii.

Art.2. Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj,
Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public ai privat
al municipiului BIaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Blaj vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

Art.3. -a) Prezenta hotarare se va comunica Institutia Prefectului - judetul
Alba, Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj,



Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public gi
privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, Consiliului jude{ean Alba, ADR - CENTRU qi tuturor instituliilor
gi persoanelor fizice sau juridice interesate.

-b) Biroul urbanism, amenajarlea teritoriului, administrarea
domeniului public qi privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Blaj, va proceda - daci este cazul - la actualizarea /
armonizarea documenta(iilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism, allate in
termenul de valabilitate, potrivit cu noile condi{iile qi/sau elemente din
Planul de Mobilitate Urbani Durabili (PMUD) al municipiului Blaj Ei a zonei sale
func(ionale.

Art.4. -a) Pr',ezenta hotlrire se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condi{iile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.

-b) Prezenta hotirAre poate fi contestati in termenele, condi(iile gi la
instanfa competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ rrr. 554 I 2004 cu modificirile gi completirile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotirAre a fost adoptati cu un numar de voturi <<pentru>>

valabil exprimate, din totalul de 19 consilieri.

Birou Urbanis
Gheorghe Do rn



EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 35.778115.10.2020

Subsemnatul Gheorghe Valentin Rotar, Primarul municipiului Blaj, depun
spre aprobare Consiliului local al municipiului Blaj proiectul de hotirAre
privind aprobarea ,,PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA
(PMUD) AL MUNICIPIULUI BLAJ $I A ZONEI SALE FUNCTIONALE",
cu urmitoarea expunere de motive :

l.Existen(a Planului de Mobilitate Urbanl Durabili (PMUD) al Municipiului
Blaj este condiliille esentiale pentru perioada 2021-2027 de ob(inere a
fondurilor europene pentru realizarea investi(iilor in re(eaua de drumuri
precum qi in transportul public.
2.Aprobarea Planului de Mobilitate Urbani DurabilS (PMUD) al
Municipiului Blaj este punctul de la care municipalitatea poate porni in
demersul de intocmire qi depunere de proiecte cu finantare europeani care
vizeazi imbuniti(irea condiliilor de mediu, modernizarea transportului
public, imbuniti(irea re(elei de drumuri, a condiliilor de trafic, pe scurt
creEterea cafiH(ii vie(ii la Blaj.

Planul de Mobilitate Durabili al Municipiului Blaj (PMUD) este documentul
strategic care oferi solu(ii ce vizeazd armonizarea dezvoltirii urbane cu
dezvoltarea infrastructurii de transport, astfel incAt Blajul si devini un ora$
accesibil gi incluziv, favorabil dezvoltirii economice, un oraf inteligent care si
asigure o mobilitate eficienti gi prietenoasi cu mediul, un oraf sigur pi cochet
unde istoria qi viitorul se intAlnesc armonios in via(a de zi cu zi.

Proiectul de hotirAre este inso(it de: raportul de specialitate, nota de
fundamentare, raportul de avizare/aprobare, expunerea de motive, rezultatul
consultirii publice, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj, documentafia intocmitn de SC TOMAD SRL.

AR,
Gheo e alentin Rotar


