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Anexă la Acordul de parteneriat pentru Schema de finanțare 

  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.92/2022 

privind participarea Comunei Ciumani prin aprobarea depunerii Cererii de 

finanțare și  implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele  

Mureș, Harghita si Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 

Județean Harghita în parteneriat cu UAT Județul Mureș și UAT Județul Covasna în 

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 Ciumani, județul Harghita  întrunit în ședință   extraordinară 

la data d e  8  d e c e m b r i e  2 0 2 2 , legal constituită; 

Având în vedere :  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Ciumani  în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr.4806 din 7 decembrie 2022; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului înregistrat sub nr.92/2022; 

c) raportul comisiei de specialitate Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrație publică și 

cooperări interinstituționale din cadrul Consiliului Local al Comunei Ciumani  nr.92 din 8 

decembrie 2022; 

e) proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Ciumani prin aprobarea depunerii 

Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele  

Mureș, Harghita si Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în 

parteneriat cu UAT. Județul Mureș și UAT Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 

3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism 

și cultură, inițiat de primarul comunei Ciumani și înregistrat sub nr. 9 2  din 7 decembrie 

2022; 

f) faptul că prin acest proiect se poate realiza trasee –piste cicloturistice în județele 

Mureș, Harghita și Covasna, ceea ce este bine venită din punct de vedere turistic și pentru 

comuna Ciumani, 

Luând în considerare prevederile : 

a) art. 120 alin. (1), art. 121alin. (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 OUG 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 
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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; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (4) lit. d), alin 

(7) lit. r) și lit. s), art. 134, alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. d), lit. f), lit. g) coroborat cu art. 5 lit. 

cc), art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

H O T Ă R E Ș T E: 

 

 

Art. 1. – Se aprobă participarea Comunei Ciumani, alături de alte unități administrativ-

teritoriale din cadrul județului Harghita dar și din județele Covasna și Mureș, prin aprobarea 

depunerii Cererii de finanțare și  implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din 

județele  Mureș, Harghita si Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean 

Harghita în parteneriat cu UAT. Județul Mureș și UAT Județul Covasna în 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/ împuternicește dl. Borboly Csaba, președinte al Consiliului 
Județean Harghita pentru semnarea în  numele Comunei Ciumani a Acordului de Parteneriat între 
UAT. Județul Harghita, UAT Județul Mureș și UAT Județul Covasna în vederea depunerii Cererii de 
finanțare și implementării proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, Harghita si 
Covasna” în Investiția I.4 Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” cu 
toate  anexele acesteia, a tuturor  documentelor  aferente proiectului și să reprezinte Comuna 
Ciumani și Consiliul Local al comunei Ciumani în relația cu MDLPA.  

Art. 3. – Primarul  comunei Ciumani împreună cu aparatul de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. – Secretarul general al comunei Ciumani va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului Județul Harghita, primarului comunei Ciumani și va dispune postarea acesteia pe site-ul 

propriu al instituției. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           Contrasemnează  pentru legalitate 
      Péter László                                               Secretar general: Balogh Zita 
 
 

 
 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din data de  8 decembrie  
2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13  
voturi pentru , 0 abţineri şi  0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
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