ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 29/2019 privind
aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1” și a
cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr. 4334/20.03.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni
(cod nr. POR/186/3), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de invesție 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului
Operațional Regional 2014 – 2020;
Analizând Scrisoarea de clarificări nr.7, pentru demararea etapei precontractuale,
emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest nr. 5765/15.03.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 4045/18.03.2019, vizând proiectul cod SMIS 122119
cu titlul ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-LupeniUricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”;
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor
Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 218/2012, cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate
a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza Instrucțiunii AM POR 112/08.03.2019 s-a solicitat și completarea si punerea
în acord cu Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În baza prevederilor art.14 și art. 91 alin.1 lit. b, alin.5 lit. a pct.14 și alin. 6 lit. a din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, care va avea următorul conținut:
”Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Linia verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta
1, în cuantum de 49.089.440,71 lei (inclusiv TVA). ”
Art.2. Se aprobă modificarea articolului nr. 3 din Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, care va avea următorul conținut:
”Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Hunedoara,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 748.851,12 lei, reprezentând :
- Suma de 128.488,04 lei reprezentând valoarea de cofinanțare de 2% din
valoarea eligibila a proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”.
- Suma de 620.363,08 lei reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1”, compusă din:
o valoarea lucrărilor neeligibile in suma de 232.976,76 lei
o valoare TVA autobuze electrice in suma de 387.386,32 lei, finanțată in
conformitate cu art. 9 litera ”o” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,
cu modificările și completările ulterioare.”
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri, celelalte prevederi din Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line
Valea Jiului - componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv
specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, rămân nemodificate.
Art.4. (1) Prezenta va fi dusa la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Investiții –
Serviciul Achiziții Publice si va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dan Daniel

Deva, la ________/__________2019

