
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   26.05.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE 
pentru perioada 2021 2027

Considerente legale:
Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 
și reziliență  - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului  (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

         Pentru aceste motive PROPUN

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar
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                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

R E F E R A T    DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind actualizarea 
Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027

Situatia in fapt:



In conditiile adoptarii de către România a Planului Național pentru Redresare și Reziliență a fost 
făcută propunerea de actualizare a Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE 
pentru perioada 2021 2027, prin completarea în Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ Obiectivul 
specific: Drumuri și transport PUG și regulamentul de urbanism neadecvat nevoii de dezvoltare a 
comunei  1. Crearea unei rețele de drumuri funcțională, modernă și durabila  2. Asfaltare 
drumuri; realizare și reabilitarea trotuarelor  3. Refacerea marcajelor de circulație  4. Extinderea 
sistemului de colectare a apelor pluviale și a sistemului de deversare pe toata lungimea 
drumurilor
Se propune includerea punctului nr. 5 cu următorul cuprins:5. Realizarea de piste pentru biciclete 
in intravilanul si extravilanul Comunei Beba Veche.
Prin realizarea pistelor propuse se asigură conexiunea următoarelor puncte de interes local: 
Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII 
Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si 
legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu. De asemenea, prin crearea unor infrastructuri 
dedicate, se va asigura o creștere a siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele 
pietonale sau auto. Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel local, 
încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport alternative, nepoluante și benefice sănătății 
utilizatorilor, contribuind la limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței în 
trafic. Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu 
combustibili fosili. Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate a bicicliștilor. 
Totodată, prin realizarea investiției se va îmbunătăți infrastructura verde, contribuind astfel la 
adaptarea localităților la noile cerințe sociale și economice. Beneficiile economice ale ciclismului 
sunt deosebit de relevante, având în vedere diferitele costuri ascunse și necuantificabile asociate 
diferitelor moduri de transport. Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt 
mai scurte de cinci kilometri și un sfert dintre ele sunt de trei kilometri sau chiar mai scurte. 
Deoarece motoarele auto sunt cele mai eficiente odată ce s-au încălzit, consumul de combustibil 
și, prin urmare, emisiile de CO2 sunt foarte ridicate în primii kilometri. În general, călătoriile de 
până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu bicicleta. Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu 
emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu combustibili fosili. Mersul cu bicicleta sporește 
atractivitatea zonelor, creează o nouă structură a mobilității locale și reduce traficul si poluarea. 
Prin prezentul proiect se propune realizarea infrastructurii pentru biciclete pe un traseu cu 
lungimea totală de 4,94 km care se va realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Beba Veche. Traseul propus este prevăzut adiacent 
sectorului de drum județean din intravilanul localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare 
parte a DJ682), respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS pe o 
singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între 
localitățile Cherestur și Pordeanu.   Investiția propusa se aliniază cu Planul Urbanistic General al 
Comunei Beba Veche, precum și cu Strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027. 
(Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE - Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ - Obiectivul specific: Drumuri și 
transport (pag. 79) din strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027)  Fiind in mediul 
rural, si neexistând un trafic intens, în intravilanul localității Cherestur, lățimea culoarului pentru 
biciclete este de minim 1,00 metru pe fiecare sens de circulație, exclusiv marcajul de delimitare, 
culoarele (sensurile de circulație) fiind amplasate pe fiecare parte a străzilor precum și o zonă  
de acostament de 0,50 m lățime. Pe sectorul de pistă amplasat în extravilan (între localitățile 
Cherestur și Pordeanu), pista va avea o lățime de 2,00 m, fiind cu dublu sens, precum și o zonă  
de acostament de 0,50 m lățime pe fiecare parte.  Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face 
cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Traiectoria bicicletelor este proiectată astfel 
încât să fie vizibilă si se va ține cont de suprafața părții carosabile ce va fi atribuită circulației 
bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Se va asigura un spațiu de siguranță 
de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje 
auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru  
Suprafața pistei pentru biciclete va fi dintr-un material dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj 
antiderapant, pe toată lungimea traseului. Se va asigura amenajarea unui sistem de scurgere și 
evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei. Pista 
pentru biciclete va fi proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h.   Se va asigura o 
legătură facilă și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete. Soluția 
tehnică adoptată pentru realizarea structurii rutiere se va încadra și va respecta criteriul DNSH, 
să nu aducă impact semnificativ asupra mediului, inclusiv utilizarea de materiale obținute prin 



procedee care nu afectează mediul.    Se va pune accent pe realizarea unor structuri reziliente 
care să necesite întreținere redusă și care prin tehnologia de producție aduc un impact minimal 
asupra mediului.  Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 km pe 
întreaga lungime a traseului propus și se va realiza in intravilanul și extravilanul localității 
Cherestur. Traseul propus este prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul 
localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682), respectiv adiacent drumului 
comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS pe o singura parte a DC 3, in extravilanul 
localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între localitățile Cherestur și Pordeanu. Pista 
va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității Cherestur, respectiv destinația este în 
partea sudică a localității Pordeanu, prin realizarea acestui traseu asigurându-se conexiunea 
între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII 
Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si 
legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu;  Pe pista de ciclism profilul transversal care se 
aplica va avea următoarele elemente geometrice: ➢ Adiacent drumului comunal DC 3, in 
extravilan, între localitățile Cherestur și Pordeanu (1,54 km): ✓ Platforma pista:  minim 3,00 m; ✓
Partea carosabila:  minim 2,00 m; ✓ Acostament:            2 x minim 0,50 m; ➢ Adiacent drumului 
județean din intravilanul localității Cherestur, pe fiecare sens, de o parte si de alta a DJ 682(3,40 
KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682): ✓ Platforma pista:  minim 1,50 m; ✓ Partea 
carosabila:  minim 1,00 m; ✓ Acostament:                       minim 0,50 m;

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Secretar general
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                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a 
comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență  - Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului  (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          
          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru 
perioada 2021 2027 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    26.05.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr.    
26.05.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Ținând cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;




