ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
HOTĂRÂREA NR 18 /2021
privind aprobarea participării comunei Beriu la realizarea proiectului ,, VIA
TRANSILVANICA,, (Calea Transilvaniei)
Consiliul local al comunei Beriu , judetul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de
01.04.2021;
Avand in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 19/ 18.03.2021 și Referatul de aprobare al
primarului comunei Beriu nr.42/19/18.03.2021 prin care se propune aprobarea participării comunei
Beriu la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) ; Raportul nr. 43/18/ 26.03.2021
întocmit de compartimentul juridic ; În baza avizul comisiei de specialitate nr. 1-3 a Consiliului local al
comunei Beriu înregistrat în ședința comisiilor din 01.04.2021;
- Inițiativa asociației Tășuleasa Social pentru realizarea unui traseu turistic pentru mers pe jos,
călare sau cu bicicleta, de lungă distanță, de la Putna până la Drobeta Turnu-Severin, stăbătând toate
frumusețile Transilvaniei; Solicitarea Asociației Tășuleasa Social privind participarea comunei Beriu la
acest proiect;
In considerarea prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și
desfășurarea activității de turism în România,cu modificările şi completările ulterioare;ale Hotărârii
Guvernului nr.33/2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și criteriilor de evidențierea
patrimoniului turistic;
In baza art. 129 alin. (1), alin (2) litera e, alin. (9) lit. a, art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5
lit.ee, art.196 alin.(1), lit. a, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă participarea comunei Beriu, județul Hunedoara la realizarea proiectului Via
Transilvanica (Calea Transilvaniei).
Art.2. Comuna Beriu va promova si va sprijinii realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea
Transilvaniei).
Art.3. Se aprobă înființarea traseului tematic pe raza comunei Beriu, ce va străbate satul Cucuiș
și Măgureni, acesta constituind parte a traseului ce se va înființa la nivelul Județului Hunedoara.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Beriu.
Art.5. Hotararea poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
comunei Beriu ,Asociația Tășuleasa Social si se publica la avizierul primariei pe site-ul instituției la
adresa www.primariaberiu.ro

Beriu, 01.04.2021

Contrasemnează
Preşedinte de şedinţă

Secretar general

Daniel-Aurel PIPA

jr. Ionela FIRIDON

Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
Hotărârea adoptată cu majoritate absolută

