
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 150 
                                                Din  10 AUGUST  2020 
 
  Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană pentru orașul Pecica-U.A.T. urban de  
                                                                 rangul III 
 
Consiliul local al orașului Pecica întrunit în ședința ordinară din data de 10.08.2020. 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului exprimată prin referatul de aprobare nr. 32839 din 10.08.2020, 
-Raportul de specialitate al doamnei Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiect, 
-Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; 
- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate 
pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective 
de patrimoniu cu potenţial turistic 
- “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” pentru Orașul Pecica; 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 14   consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14  consilieri locali.   
-In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ, 
    
                                                                HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” pentru Orașul Pecica, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă Coridorul de mobilitate urbană integrat Oraș Pecica pentru prestarea serviciului public 
local de transport persoane, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Ponta Alina, consilier 
Compartiment Management de Proiect şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiect. 
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