
  

 
     

 HOTĂRÂREA Nr. 128 
din 24.11.2022 

privind participarea Comunei Pojorâta 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 Pojorâta, județul Suceava întrunit în ședință extraordinară la data 
de 24.11.2022, legal constituită; 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pojorâta în calitate de inițiator, înregistrat sub 
nr. din 8163/23.11.2022; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
înregistrat sub nr.8164 din 23.11.2022; 
c) avizul de legalitate al secretarului general al Comunei Pojorâta înregistrat sub nr.8165 din 
23.11.2022; 
d) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pojorâta nr. 8244 
din 23.11.2022; 
e) proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Pojorâta la implementarea proiectului 
”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, 
Componenta 11 – Turism și cultură, inițiat de primarul comunei Pojorâta și înregistrat sub nr. 
8162 din 23.11.2022; 
Având in vedere: 
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. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 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; 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POJORÂTA adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. – Se aprobă participarea Comunei Pojorâta, 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 doamna Raia Adriana Iuliana – în calitate de reprezentant al 
primarului comunei Pojorâta să semneze în numele și pe seama Comunei Pojorâta Acordul 
de Parteneriat la cererea de finanțare a proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național” cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente 
proiectului și să reprezinte 
Comuna Pojorâta și Consiliul Local al comunei Pojorâta în relația cu  MDLPA. 
Art. 3. – Primarul comunei Pojorâta împreună cu aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 4. – Secretarul general al comunei Pojorâta va comunica prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului Județul Suceava, primarului comunei Pojorâta și va dispune postarea acesteia 
pe site-ul propriu. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 
din totalul de 11 consilieri prezenți (din cei 11 consilieri în funcție). 
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