
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 
aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche –
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 
2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 
privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă proiectul ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si 
conexiune sat Pordeanu, județul Timiș” în vederea finanțării acestuia în cadrul PLANULUI 
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule 
electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE si DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI ”Realizare 
piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul 
Timiș”, care se constituie in Anexa 1 – Nota de fundamentare si Anexa 2 – Descrierea sumara a 
investiției la prezenta Hotărâre.
Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, în cuantum de 1.594.954,80 lei  (exclusiv 
TVA).
Sumele NEELIGIBILE reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local al comunei BEBA VECHE.
Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente PNRR.
Se împuternicește dl. BOHANCANU IOAN să semneze toate actele necesare şi contractul de 
finanțare în numele UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - COMUNA BEBA VECHE.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;



- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar

Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /26.05.2022

                                                                                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 aprobarea proiectului 
Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu 
judetul Timis

Situatia in fapt:
PROIECT ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan Apel de 
proiecte PNRR/2022/C10

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

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.    /26.05.2022

                    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 aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in 
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii 
de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10;

          
          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 
aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis 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

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 privind aprobarea 
Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR 
în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.    /26.05.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Aparat 
de specialitate al primarului înregistrat sub nr.    /26.05.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba 
Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/26.05.2022

          În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului 
de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 
999/10.05.2022 privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;

Articolul 1 - Se aprobă proiectul ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – 
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 
– FONDUL LOCAL - I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

Articolul 2 - Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE si DESCRIEREA SUMARA A 
INVESTITIEI ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si 
conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, care se constituie in Anexa 1 – Nota de 
fundamentare si Anexa 2 – Descrierea sumara a investiției la prezenta Hotărâre.

Articolul 3 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Realizare piste de biciclete in 
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, în 
cuantum de 1.594.954,80 lei  (exclusiv TVA).



Articolul 4 - Sumele NEELIGIBILE reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – 
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei BEBA VECHE.

Articolul 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente PNRR.

Articolul 6 - Se împuternicește dl. BOHANCANU IOAN să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanțare în numele UNITATII ADMINISTRATIV 
TERITORIALE - COMUNA BEBA VECHE.

Articolul 7 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


