
Proiect „PRO-ADMIN - Administrație locală performantă”  

SMIS 129739 / SIPOCA 688 

Beneficiar: UAT Municipiul Caracal 

Primăria Municipiului Caracal 

Anunț nr. 7171 /03.02.2021, privind: 

CONSULTARE  
In etapa de documentare și elaborare studii de fundamentare pentru elaborare: 

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caracal, 2021 – 2036 

Inițiator: UAT Municipiul Caracal 

Elaborator: S.C. SIGMA MOBILITY ENGINEERING S.R.L. 

Perioada de elaborare: Noiembrie 2020 – Mai 2021 

Obiective ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă: 

o Îmbunătățirea eficienței economice a serviciilor și 
infrastructurii de transport; 

o Reducerea impactului asupra mediului, reducerea 
consumului de energie pentru activitățile de transport, 
reducerea necesităților de transport motorizat; 

o Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate și 
conectivitate în localitate și împrejmuiri, tuturor 
categoriilor de persoane și mediului economic; 

o Asigurarea siguranței și securității; 

o Creșterea calității vieții; 

 

Publicul este invitat sa participe in etapele de 
elaborare a documentației P.M.U.D.: 

o Elaborare studii de fundamentare - consultări cu factori 
interesați privind analiza situației existente si 
identificarea problemelor de mobilitate: 09.02.2021; 

o Construcția scenariilor alternative - consultarea 
publicului și factorilor interesați, cu privire la probleme, 
priorități și viziunea de dezvoltare, in perioada estimata 
13.02 – 04.03.2021; 

o Selectarea scenariului optim – notificarea factorilor 
interesați / afectați cu privire la identificarea și 
selectarea proiectelor, în perioada 10.03 – 24.03.2021; 

o P.M.U.D., forma preliminară de plan – consultarea 
publicului și actorilor relevanți, în perioada estimată 
25.03 – 08.04.2021; 

o P.M.U.D., forma finală de plan - analiza P.M.U.D. în 
ședința C.T.A.T.U. în perioada 17.04 – 23.04.2021; 

o Aprobarea P.M.U.D. prin Hotărâre a Consiliului Local – 
consultarea publicului in perioada 24.04 – 08.05.2021; 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ-ȘI EXPRIME OPINIA: 

• Să transmită recomandări și sugestii în vederea identificării nevoilor de mobilitate.  

• Să participe la interviul privind mobilitatea populației, prin completarea chestionarului disponibil pe 
pagina de internet a instituției la secțiunea Informații de Interes Public - Informații PMUD - Etapa de 
documentare și elaborare a studiilor de fundamentare – Interviuri în desfășurare 

• Sa transmită observații și propuneri asupra documentației disponibilă la sediul Primăriei Municipiului 
Caracal din Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, și pe pagina de 
internet a instituției la secțiunea Informații de Interes Public - Informații PMUD - Etapa de 
documentare și elaborare a studiilor de fundamentare 

• În perioada 03.02.2021 – 08.02.2021, între orele 9:00 ÷ 13:00 (zile lucrătoare) la sediul instituției 

Transmiterea observațiilor si recomandărilor se poate face: 
- Prin e-mail, la adresa: office@primariacaracal.ro;  
- Prin poștă sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratură; 

Materialele transmise vor purta mențiunea “Recomandare privind PMUD”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris 
recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 

Răspunsul la recomandările transmise se vor putea consulta în perioada 11.02.2021 – 25.02.2020:  
- Pe pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de Interes Public - Informații PMUD - Etapa de documentare si elaborare a 
studiilor de fundamentare – Răspuns proiectant 
- La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 

Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului 
Din partea inițiatorului: Neagu Issabela Giorgiana, inspector asistent Primăria Municipiului Caracal - Direcția Urbanism, Amenajarea 
teritoriului, str. Piața Victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – int. 132, e-mail: issabela.neagu@primariacaracal.ro. 
Reprezentantul proiectantului, responsabil cu informarea si consultarea publicului: ing. Gabriela Mitran, Municipiul Pitești, B-dul 
Republicii, nr. 117A, județul Argeș, tel.: 0348459078 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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