
  
 

  

              Aprobat 

Nr.                  Bíró Barna Botond 

                                vicepreședinte 

 

Către, 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

În atenția Domnului Ministru TÁNCZOS Barna  

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

În atenția Domnului Președinte Laurențiu-Adrian NECULAESCU 

 

 

Referitor la:  Proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

realizare a pistelor pentru biciclete. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Președinte, 

       

 

Autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Harghita intenționează să participe în 

parteneriat ca asociații de dezvoltare intercomunitare, sau ca zonă metropolitană,  la 

”Programul de realizare a pistelor pentru biciclete” gestionat de către Administrația Fondului 

pentru Mediu. 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare a 

pistelor pentru biciclete, supuse dezbaterii publice, finanțarea se acordă pentru următoarele 

categorii de solicitanți: 

- UAT – Municipiul București, subdiviziunea Municipiului București; 

- UAT– municipiu, oraș, comună;   

- UAT – județ.  
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Având în vedere că asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru 

biciclete la nivel local/metropolitan/județean se va desfășura în intravilanul respectiv 

extravilanul localităților și vor fi realizate prin parteneriate între UAT-uri respectiv prin 

asociații de dezvoltare intercomunitare zone metropolitane, Vă transmitem propunerea 

noastră de completare privind modificarea art. 8 din Ghidul de finanţare privind Proiectul 

de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru 

biciclete astfel: 

 

Introducerea lit. (i) sau mai multe litere ale alin. (2) la art. 8 Ghidul de finanţare, prin care 

finanțarea să fie acordată și pentru parteneriate constituite între UAT-uri ca ADI-uri, zone 

metropolitane, care pot să-și depună o singură cerere de finanţare, pentru mai multe 

obiective de investiții complementare separate la nivelul UAT-urilor partenere, a cărei valoare 

totală eligibilă a finanțării să fie suma totală cumulată acordată pentru fiecare categorie de 

UAT participant în conformitate cu art. 8 lit. a) –h) Cuantumul finanțării. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Vă rugăm să ne sprijiniți în soluționarea prezentei 

propuneri de modificare a Ghidului de finanţare al Programului de realizare a pistelor pentru 

biciclete, pentru a asigura un impact și o complementaritate/ sinergie mai mare a rezultatelor 

viitoarelor proiecte. 

 

Mulțumim pentru colaborare, 

 

Cu deosebită considerație, 

 

  

   Zonda Erika                                      Péli Levente    Antal Ernő 

director general                      director general adjunct                inspector de specialitate 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 11.07.2022 
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