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CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Ianca
Primăria Orașului Ianca invită reprezentanții autorităţilor şi
instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media,
companii private etc. la consultarea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă pentru Orașul Ianca în data de 01.11.2016, ora 1100 la CASA DE
CULTURA „ION THEODORESCU SION” din strada BRAILEI nr. 35, oras IANCA,
jud. BRAILA
INFORMAȚII SUPORT
Primăria Orașului Ianca are în desfășurare realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
pentru Orașul Ianca, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate
dezvoltarea teritorială a orașului Ianca cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor
și mărfurilor.
Planul de mobilitatea urbană durabilă este un document relevant pentru Programul Operațional
Regional 2014-20120, Axa Prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritate de investiții (PI) - 3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
Conform ghidurilor de realizare a P.M.U.D., elaborarea acestui document strategic prezintă
particularitatea integrării procesului participativ în care se ţine seama de recomandările părţilor
interesate (incluzând cetăţeni, autorităţi publice, organizaţii din societatea civilă, companii private
etc.).
În acest context, în data de 01.11.2016, ora 1100 la CASA DE CULTURA „ION THEODORESCU
SION” din strada BRAILEI nr. 35, oras IANCA, jud. BRAILA va avea loc consultarea largă cu
scopul informării asupra diagnozei situaţiei curente a mobilităţii în Oraşul Ianca şi stabilirea
obiectivelor planului.
Consultarea are ca scop prezentarea conceptului de P.M.U.D. cu particularizare pentru Oraşul
Ianca, prezentarea situaţiei actuale privind mobilitatea, identificarea problemelor şi consemnarea
opiniilor părţilor interesate în ceea ce priveşte aspectele legate de mobilitate în Oraşul Ianca.
Propunerile dvs. pot fi transmise la adresa de e-mail pmud.ianca@gmail.com, la tel./ fax:
0239.668.178 sau la sediul Primăriei Ianca, adresa Calea Brăilei, nr. 27, Ianca, jud. Brăila.
Primăria Ianca vă mulțumește anticipat pentru implicarea dumneavostră!
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