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HOTĂRÂRE 
privind participarea municipiului Vatra Dornei la implementarea proiectului 
din Investiția I.4 „ Implementarea a 3000 km. de trasee cicloturistice la nivel 

național ” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură  
 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28 noiembrie 2022 

            Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.36281/28.11.2022,  prezentat de primarul municipiului, Raportul 
de specialitate nr.36283/28.11.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Adresa nr. 31.457/25.11.2022, a Consiliului Județean Suceava; 
 În conformitate cu prevederile art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și (2), art. 138, alin. (1) și 
(4), din Constituția României, republicată;   
Prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
oct. 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Prevederile  art. 7, alin. (2), Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009; 
Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. f) și 139, alin.(1), O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul admistrativ; 
               În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(4), lit. d),  art. 139, alin. (1), (3), 
lit. d) și 196, alin. (1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei alături de alte unități 
administrativ-teritoriale din cadrul județului dar și din județele invecinate, la 
implementarea proiectului din Investiția I.4 “Implementarea a 3000 km. de trasee 
cicloturistice la nivel național ” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură.     
Art.2. Se mandatează primarul municipiului Vatra Dornei, dl.Ilie Bonches,  să semneze în 
numele și pe seama Municipiului Vatra Dornei Acordul de Parteneriat la cererea de 
finanțare a Proiectului “Implementarea a 3000 km. de trasee cicloturistice la nivel 
național ” cu toate Aneacesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului și să 
reprezinte Municipiul Vatra Dornei și Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei în relația 
cu M.D.L.P.A.    
Art.3 Primarul municipiului,  prin Aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
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