
ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUPȘENI 

Nr. ........din .....mai 2022 

Proiect de Hotărâre 

Privind realizarea unui traseu de cicloturism în comuna Cupșeni, jud. Maramureș 

Având în vedere expunerea de motive pentru realizarea unui traseu de cicloturism : 

-Traseul cicloturistic este acel tip de traseu turistic pe care se efectuează deplasarea cu 

bicicleta, semnalizat specific și omologat pentru cicloturism și care pune în valoare 

patrimoniul natural și antropic. Acesta poate fi pe șosea sau în afara șoselei, pe drumuri 

publice sau private și poate traversa atât zone intravilane, cât și extravilane ale unităților 

administrativ-teritoriale. 

-În cuprinsul Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 se 

menţionează în cadrul iniţiativelor strategice, la capitolul referitor la turismul activ, faptul că 

ciclismul a devenit o activitate de agrement care cunoaşte o popularitate crescută şi faptul că 

în România acesta se află într-o fază incipientă de dezvoltare.  

- Se oferă  șanse copiilor de a se deplasa cu ajutorului bicicletei, deoarece copiii cu varste sub 

14 ani, conform codului rutier, nu au dreptul sa se deplaseze pe drumurile publice cu 

bicicletele, daca nu sunt trasee marcate pentru circulatia cu bicicletele pe aceste drumuri 

publice; 

- Se ia in considerare importanta unui stil de viața sănătos  a populației locale prin oferirea 

unei alternative concrete pentru petrecerea timpului liber; 

- Crearea, amenajarea şi omologarea unui traseu  de cicloturism va duce la intensificarea 

activităţilor turistice ce pot genera o cerere crescută pentru o gamă largă de bunuri şi servicii 

și implicit  dezvoltarea economică a comunității; 

- Oferirea unui exemplu de buna practica, etc. 

 



În conformitate cu: 

Prevederile  art. 33 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare,cu  OUG nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare 

cu Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de 

marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, 

formelor şi produselor turistice, se menţionează la art. 1 din Anexa nr. 2 următoarele: 

“Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice 

urmăreşte susţinerea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel 

cu conservarea patrimoniului natural şi cultural”. 

 Depunem în vederea aprobării, următorul PROIECT PE ORDINEA DE ZI:  

Art. 1 Se aproba Proiectul Traseu cicloturism in comuna Cupseni, jud. Maramures 

Art. 2 Administrația locală va asigura implementarea acțiunilor din Proiectul Traseu 

cicloturism în com. Cupșeni- marcarea traseului potrivit specificațiilor oferite de CNCV 

(Centrul Național de Coordonare Velo din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației) 

Art. 3 Aprobarea sumei de 2000 lei  pentru înființarea traseului de cicloturism în comuna 

Cupșeni 

Art 4. Implementarea acţiunilor de amenajare și omologare a traseului de cicloturism  va fi 

demarată începând cu luna iulie  2022. 

Art 5 – Proiectul Traseu cicloturism în comuna Cupșeni va fi publicat pe site-ul 

primăriei Cupșeni, jud. Maramureș 

Art. 6 Până la finalizarea proceselor de amenajare și omolagare, traseul propus se va 

evidenția în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului , în evidențele ținute în 

domeniul touristic și în alte documentații, conform legislației în vigoare. 

Anexă HCL Cupșeni 

Traseu de cicloturism în comuna Cupșeni  -propunere proiect- 



 Prin realizarea acestui traseu local, populația tânără a acestei comunități va avea o 

alternativă concretă de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și sănătos și se va 

crește atractivitatea localității ca destinație turistică. 

 Traseul cicloturistic va avea ca punct de plecare localitatea Ungureni, DC 54, 

complex Podină Resort și va continua spre localitățile Cupșeni, Costeni, Libotin și 

Ungureni. În punctul de start al traseului se va monta un panou informativ ce va cuprinde 

pictograma cicloturism, simbolul traseului C,  schița traseului,”obiective turistice, etc 

 Lungimea traseului este de 20 km, având o diferență de altitudine de  271 m și un 

grad de dificultate mediu. 

 Traseul se poate realiza în 2-3 ore și poate avea mai 

multe puncte de popas. 

Traseul local se va suprapune, partial, din localitatile 

Cupseni –Costeni- Libotin, pe Traseul regional Drumul 

Albastru 

Obiectivele turistice aflate pe traseul cicloturistic sunt: 

- Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril 

din Ungureni 

- Biserica de lemn Sf. Ilie din Cupșeni 

- Biserica de lemn Sf. Arhangheli din Cupșeni 

- Biserica de lemn Sf. Arhangheli din Costeni 

- Biserica de lemn Sf. Nicolae din Costeni 

 

Traseul turistic va fi practicabil începând cu 15 aprilie până în 15 noiembrie, în funcție de 

cantitatea de precipitații și poate fi parcurs de orice cicloturist  cu un minim de experienta. 

Traseul va avea semnele de marcaj cicloturistic cu pictograma cicloturism în varianta 

rutieră, ca semne comune, și simbolul C ca semn de individualizare. 



 

 

 

 

 

 

 


