HoTAnAREA
CONSILruL LOCAL SINATA JUDETUL

NR. r58

PRAHOVA

ROMANIA

Privind aprobarea coridorului de mobilitate integratl pe raza ora$ului Sinaia,
considerat strategic qi care sprijinl transportul public in comun de cIlltori, circulafia
bicicliqtilor qi circulafia pietonilor, in scopul depunerii unei cereri de finanfare la Agen{ia
de Dezvoltare Regionall Sud-Muntenia, in cadrul Programului Operafional
Asistenfi Tehnici 2014-2020
Retindnd Referatul de aprobare inregistrat
Sinaia, in calitate de ini{iator;

la

m. 27.793

I

16.10.2020 al primarului oraqului

Analizdnd Raportul de specialitate inregistrat sub w.27.795 I 16.102020 al Serviciului Politici
Publice, prin care se propune aprobarea coridorului de mobilitate integratd pe raza oraqului
Sinaia, considerat strategic qi care sprijind transportul public in comun de cdldtori, circulafia
bicicliqtilor Ei circulalia pietonilor, in scopul depunerii unei cereri de finanlare la Agenfia de
Dezvoltare Regionald Sud-Muntenia, in cadrul Programului Operalional AsistenJd Tehnicd
2014-2020;
Vdzdnd avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Av6nd in vedere prevederile Programului Operalional Asistenld Tehnicl 2014-2020, aprobat
prin Decizia CE nr. C(2014) 10221118.12,2014, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Jindnd cont de prevederile Ordonanfei de Urgenld a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea
unor mlsuri, precum qi acordarea unui sprijin financiar pentru pregdtirea portofoliului de
proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programe 2021-2027,
destinat finantlrii prin Programul Operafional Asistenld Tehnicd 2014-2020 (POAT 20142020), precum qi Ordinul nr. 855 din 17.07.2020 al Ministrului Fondurilor Europene privind
aprobarea Ghidului Solicitantului-Condifii specifice de accesare a fondurilor din POAT 20142020, destinat preg6tirii de proiecte in domeniile mobilitate urban6, infrastructurd rutierE de
interes judefean, centre de agreementlbaze turistice/tabere qcolare Ei infrastructur6 qi servicii
publice de turism inclusiv obiective de patrimoniu;

in conformitate cu prevederile art.44 din Legea ru.27312006 privind finanlele publice locale;
Avdnd

in

vedere prevederile Metodologiei de selecfie

a figelor de proiect

depuse pentru

pregdtirea de documentarii tehnico-economice;

in conformitate cu prevederile art. l2g alin. (2) lit. b) qi c) qi alin. 9 lit. a), coroboarat cu art. 196
alin.l lit.a) din O.U.G. m.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

HorARAgrE:
ART.I. - Se aprob6 Coridorul de mobilitate integrat pe raza oraqului Sinaia (cartier
Platou - Izvor

-

cartier lzvor

-

cartier Sf.Ilie

-

Bdul. Carol I, Parcul Dimitrie Ghica, Bdul.

Ferdinand qi strdzile adiacente), considerat strategic qi care sprijind transportul public in comun
de cdldtori, circulafia bicicligtilor qi circulalia pietonilor"

ART.2. Prevederile prezentei hot5rdri vor

fi aduse la indeplinire de cdtre Serviciul

Politici Publice, Serviciul Investilii, Patrimoniu qi Protecfie Civild qi Serviciul Buget qi Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului Sinaia.

Sinaia, 16 octombrie 2020
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