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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Priveste:aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al  Municipiului Alexandria 
 
 
Prin Ordinul nr. 233/2016, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, s-au 

aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism impunandu-se actualizarea documentatiei 
,,Plan de Mobilitate Urbana Durabila” in Municipiul Alexandria. 

In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul 
infrastructurii rutiere si edilitare, reconfigurare la nivelul circulatiei rutiere, amenajarea de parcari urmarind 
ca principal scop ridicarea nivelului de civilizatie si imbunatatirea conditiilor de trai a locuitorilor din acele 
zone. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprijina derularea 
programelor si proiectelor privind imbunatatirea accesibilitatii atat a locuitorilor urbei cat si cetatenilor aflati 
in tranzit prin Municipiul Alexandria.  

Prezenta propunere de proiect este relevantă pentru modernizarea infrastructurii de transport. 
Obiectivul general al documentatiei ,,Plan de Mobilitate Urbana Durabila” este reprezentat de 

identificarea si descrierea problemelor de trafic si mobilitate care se manifesta pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Alexandria si a localitatilor imediat invecinate, din punct de vedere al infrastructurii de 
transport, al serviciilor oferite, etc. 

Scopul elaborarii si implementarii documentatiei ,,Plan de Mobilitate Urbana Durabila” este de a 
oferi solutii pentru satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale Municipiului Alexandria in 
domeniul mobilitatii si transportului urban, deplasarea fara a fi expusi la riscuri personale majore, 
imbunatatirea continua a mobilitatii si calitatii vietii cetatenilor. 

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de 
hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Buget Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii 
Planului de Mobilitate Urbana Durabila. 
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