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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă al Municipiului Roman 
 

 
Analizând referatul de aprobare nr. 1.916/12.01.2022 și proiectul de hotărâre 

înaintate de dnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, am constatat că 
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

Din punct de vedere al oportunității 
Pentru perioada de programare 2021-2027, una din condițiile pentru realizarea 

investițiilor în rețeaua de drumuri și transport este existența unui Plan  de Mobilit ate 
Urbană Durabilă (PMUD). 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Roman pentru 
perioada 2021-2027 a fost elaborat în cadrul proiectului "Planificare strategică și 
digitalizare urbană pentru Municipiul Roman ", cod SIPOCA 795, cod MySmis 135378, 
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă. 

Planul de Mobilitate are ca fundament o viziune pe termen lung pentru 
dezvoltarea transportului și a mobilității în Municipiul Roman și cuprinde toate tipurile 
și formele de transport: public și privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat,  în  
mișcare sau staționare. 

Din punct de vedere al legalității 
Metodologia de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al 

Municipiului Roman respectă prevederile Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001. 

Planul de Mobilitate Urbană pentru Municipiul  Roman include următoarele 
componente: 

• Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate și transport, al 
infrastructurilor, dotărilor și fluxurilor de trafic; 

• Evaluarea nivelului de disfuncţionalitate a circulației urbane; 
• Dezvoltarea funcţională, socio-economică și urbanistică a zonelor urbane; 
• Infrastructuri, zonare urbană, reţele de transport, relații în teritoriu;  
• Mobilitatea, accesibilitatea și nevoile de conectivitate; 
• Modelarea prognozelor de mobilitate, transport şi trafic;  
• Dezvoltarea reţelelor de transport urban și regional; 



 
 
• Planificarea și proiectarea infrastructurilor de transport;   
• Managementul traficului şi al mobilităţii. 
Documentația predată după mai multe consultări, în prealabil cu factorii 

interesați, a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț pentru obținerea 
avizului de mediu. 
 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă al Municipiului Roman întrunește condițiile de legalitate și 
oportunitate, motiv pentru care recomandăm adoptarea acestuia.   
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