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                           ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 90 din 09.12.2022 
 

privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 

„Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, 

Componenta 11 - Turism și cultură 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, reunit în şedinţa extraordinară din data de 09.12.2022;  

Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin. (1) și alin. (4) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat  prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 139 alin. (3) coroborat cu art. 5 lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3047/2022 pentru 

aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare si reziliența în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C11, componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4 - Implementarea a 3.000 

km de trasee cicloturistice la nivel național; 
Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 9083/09.12.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

9084/09.12.2022 întocmit de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și 

amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, 

Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam, Judeţul Timiş;  

c) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, 

aprobat prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

d) avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;    

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. e, art. 129 alin. 9 lit. c, 

art. 134, alin. 4, art. 139 alin. 3 lit. d, lit. f și lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 140, art. 196 alin. 1 lit. 

a, art. 197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Periam, alături de alte unități administrativ-teritoriale 

din cadrul județului dar și din județele învecinate, la implementarea proiectului din Investiția I.4 

„Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 

11 - Turism și cultură. 

 

  Art. 2. Se mandatează primarul comunei domnul Dumitraș Cornel să semneze în numele și pe 

seama Comunei Periam Acordul de Parteneriat la cererea de finanțare a proiectului „Implementarea a 
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3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” cu toate  anexele acesteia, a tuturor  documentelor  

aferente proiectului și să reprezinte Comuna Periam și Consiliul Local al Comunei Periam în relația cu 

MDLPA. 

 

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel, 

primarul Comunei Periam, Compartimentul Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport 

public, precum și Compartimentul Financiar-contabil, Impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei 

Periam. 

 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local al Comunei Periam. 

 

 

 

         INIȚIATOR                      AVIZAT 

             PRIMAR,                                  Secretar General al Comunei,                                                                            

DUMITRAŞ CORNEL                                                            BRONŢ DACIANA 


