
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 30/2019 privind
aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2” 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. 4337/20.03.2019 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 investie 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  Scrisorile  de  clarificări  nr.  6  cu  nr.  4797/05.03.2019,  înregistrată  la
Consiliul  Județean Hunedoara cu nr.  3424/06.03.2019 și  nr.  7 cu nr.  5770/15.03.2019,
înregistrată la Consiliul  Județean Hunedoara cu nr. 4046/18.03.2019, emise de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru transmiterea documentelor aferente etapei  de
precontractare,  vizând  proiectul  cod  SMIS   122120  cu  titlul  ”Linie  verde  de  autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului -
componenta 2”;

În baza dispozițiilor 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;

În  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; 

În baza Instrucțiunii AM POR 112/08.03.2019 s-a solicitat si 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 şi completările
ulterioare; 

În  temeiul  art.  97  alin.1  din  Legea  administrației  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  Anexei  (Fișa  proiectului  ”Linie  verde  de  autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului -
componenta 2” promovat  în cadrul Programului Operaţional 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) din Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de
autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line
Valea  Jiului  -  componenta  2”  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,  conform  Anexei,  care  face   parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului nr. 2 din Hotărârea  Consiliului Județean
Hunedoara  nr.30/2019 privind  aprobarea proiectului  ”Linie  verde de autobuze electrice
între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -
componenta  2”  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
2, în cuantum de 46.017.326,14 lei (inclusiv TVA). ”

Art.3. Se aprobă modificarea articolului nr. 3 din Hotărârea  Consiliului Județean nr.
30/2019 privind  aprobarea  proiectului  ”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2” 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 984.873,58 lei, reprezentând :

- Suma  de  113.254,33  lei  reprezentând  valoarea  de  cofinanțare  de  2%  din
valoarea eligibila a proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”.

- Suma de 871.619,25 lei  reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului   „Linia  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2”, compusa din:

o valoarea lucrărilor neeligibile in suma de 0 lei  
o valoare TVA autobuze electrice in suma de 871.619,24 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 şi completările ulterioare.”

Art.4. La  data  adoptării  prezentei  hotărâri,  celelalte  prevederi  din  Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de
autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line
Valea  Jiului  -  componenta  2”  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.5. (1)  Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre Directia 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,                AVIZAT:                      
Mircea Flaviu Bobora                                                                     

   SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                                       Dan Daniel           

Deva, la ________/__________2019



                  Anexa la Hotărârea nr. ______/ 2019
                                                                                   a Consiliului Județean Hunedoara

Fișa proiectului
”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”
promovat în cadrul Programului Operaţional 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

Obiectivul specific al proiectului vizeaza obiectivul general al 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 prin îmbunătăţirea serviciilor de transport,
precum și prin reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane.
Activitati specifice:

1. Extindere depou cu parte de dotari (18 statii de incarcare autobuze electrice);
2. Sistem ITS:

a. Subsistem  de  informare  calatori  in  vehicul  -  panouri  de  informare  in
tehnologie LED si infotainment;

b. Subsistem de numarare calatori in vehicul;
c. Subsistem de securitate - solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului;

3. Trasee secundare: Petrila Jiet, Aninoasa-Petrosani, Valea de Brazi - Cheile Butii:
a. Statii de incarcare autobuze electrice Aninoasa: 2 buc
b. Statii de incarcare autobuze electrice Jiet: 1 buc
c. Statii de incarcare autobuze electrice Uricani: 1 buc

4. Infiintare statie de incarcare/ intoarcere Petrila - Jiet - nr. cadastral 63951
5. Infiintare statie de incarcare in Aninoasa - nr. cadastral 60935;
6. Achizitie 18 autobuze electrice (8-10m);
7. Infiintare si modernizare statii de calatori: 38 statii de calatori
8. Detaliere amplasamente si obiective proiect

UAT MUNICIPIUL VULCAN

Nr.
crt.

Obiectiv de
investiţie aferent

proiectului
Localitate

Suprafata propusa spre
interventie (mp)

Extras/Extrase de carte funciara
aferent obiectivului de investitie

1 depou
62135,
Vulcan

3703 montare statii de
incarcare autobuze electrice

62135

   UAT ORASUL ANINOASA

Nr.
crt.

Obiectiv de
investiţie
aferent

proiectului

Localitate Suprafata propusa spre interventie (mp)

Extras/Extrase de
carte funciara

aferent
obiectivului de

investitie



1

statie calatori -
adapost si

alveola noi - 2
buc

60924,
Aninoasa

Statia nr. 119
alveola 69 mp

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 93 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 69 mp)  
Statia nr. 139

spatiul de intoarcere de 185mp
alveola 67 mp

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 488 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru
calatori, spatiul de intoarcere de 185mp si

alveola 67 mp)

60924

2
statie calatori -
adapost nou

60916,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 27 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60916

3
statie calatori -
adapost nou

60918,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 18 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60918

4
statie calatori  -
marcare stalp

statie

60928,
Aninoasa

amenajare in jurul statiei de calatori  15mp 60928

5
statie calatori -
stalp marcare

statie

60906,
Aninoasa

amenajare in jurul statiei de calatori  15mp 60906

6

statie calatori -
adapost

existestent se
inlocuieste

60905,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 35 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60905

7
statie calatori -
stalp marcare

statie

60917,
Aninoasa

amenajare in jurul statiei de calatori 40 mp 60917

8
statie calatori -
stalp marcare

statie

60925,
Aninoasa

amenajare in jurul statiei de calatori 22 mp 60925

9
statie calatori

adapost si
alveola noi

60919,
Aninoasa

alveola 69 mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 101 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 69 mp)

60919

10
statie calatori

adapost si
alveola noi

60920,
Aninoasa

alveola 69 mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 140 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 69 mp)

60920

11
statie calatori

adapost si
alveola noi

60922,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 56 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60922

12

statie calatori -
adapost

existestent se
inlocuieste si
alveola noua

60904,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 43 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60904



13
statie calatori

adapost si
alveola noi

60931,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 44 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60931

14
statie calatori

adapost si
alveola noi

60909,
Aninoasa

alveola 69mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 131 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 69mp)

60909

15
statie calatori

adapost si
alveola noi

60913,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 124 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60913

16
statie calatori

adapost si
alveola noi

60912,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 152 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60912

17
statie calatori

adapost si
alveola noi

60910,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 152 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60910

18

statie calatori
adapost nou si

alveola
existenta

60908,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 164 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60908

19
statie calatori

adapost si
alveola noi

60911,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 187 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60911

20

statie calatori
adapost si
alveola noi
(marcare)

60927,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori28 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60927

21

statie calatori
adapost si
alveola noi
(marcare)

60930,
Aninoasa

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 27 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori)

60930

22
Statie de
incarcare

60935,
Aninoasa

Ac=Ad=506mp 60935

23
Drum acces

statie de
incarcare

60671,
Aninoasa

11550 mp 60671

24
statie calatori

adapost si
alveola noi

60929,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 346 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60929

25
statie calatori

adapost si
alveola noi

60923,
Aninoasa

alveola 73mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 299 mp
(include si cei 11 mp ai adapostului pentru

calatori si alveola 73mp)

60923



UAT ORASUL PETRILA

Nr.
crt.

Obiectiv de
investiţie aferent

proiectului
Localitate Suprafata propusa spre interventie (mp)

Extras/Extrase
de carte
funciara
aferent

obiectivului de
investitie

1
statie calatori -

adapost cu
alveola noi

64019,
Petrila

alveola 71 mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 154 mp (include
si cei 11 mp ai adapostului pentru calatori si alveola

de 71 mp)

64019

2

statie calatori -
adapost cu

alveola noi si
incarcare,
respectiv
intoarcere

63951,
Petrila

alveola 243 mp
statie de calatori 11 mp

amenajare in jurul statiei de calatori 440 mp (include
si cei 11 mp ai adapostului pentru calatori si alveola

de 243 mp )

63951

3
statie calatori -
marcare stalp

statie

64017,
Petrila

fundatie stalp si amenajare pentru calatori 
spatiul de intoarcere de 600mp

amenajare in jurul statiei de calatori 730 mp (include
si cei 600mp ai spatiul de intoarcere)

64017

UAT ORASUL URICANI

Nr.
crt.

Obiectiv de
investiţie
aferent

proiectului

Localitate Suprafata propusa spre interventie (mp)

Extras/Extrase
de carte
funciara
aferent

obiectivului de
investitie

1 statie incarcare
60522,
Uricani

nu se intervine ci se suplimenteaza nr. de statii de
incarcare

60522

2
statie calatori -

adapost nou care
se inlocuieste

61905,
Uricani

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 11 mp ai adapostului pentru calatori)
61905

3
statie calatori -

adapost nou care
se reabiliteaza

61907,
Uricani

statie de calatori 6,25 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 15 mp (include si

cei 6,25 mp ai adapostului pentru calatori)
61907

4
statie calatori -

adapost nou care
se inlocuieste

61906,
Uricani

statie de calatori 6 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 17 mp (include si

cei 6 mp ai adapostului pentru calatori)
61906

5
statie calatori -

adapost nou care
se reabiliteaza

61916,
Uricani

statie de calatori 20 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 11 mp ai adapostului pentru calatori)
61916

6
statie calatori
adapost nou

61920,
Uricani

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 27 mp (include si

cei 11 mp ai adapostului pentru calatori)
61920

7
statie calatori -

adapost nou care
se inlocuieste

61912,
Uricani

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 27 mp (include si

cei 11 mp ai adapostului pentru calatori)
61912

8
statie calatori -

adapost nou care
se reabiliteaza

61917,
Uricani

statie de calatori 7 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 7 mp ai adapostului pentru calatori)
61917



9
statie calatori -

adapost nou care
se reabiliteaza

61915,
Uricani

statie de calatori 8 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 7 mp ai adapostului pentru calatori)
61915

10
statie calatori -

adapost nou care
se reabiliteaza

61919,
Uricani

statie de calatori 7 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 7 mp ai adapostului pentru calatori)
61919

11
statie calatori -

adapost nou care
se inlocuieste

61914,
Uricani

statie de calatori 11 mp
amenajare in jurul statiei de calatori 20 mp (include si

cei 11 mp ai adapostului pentru calatori)
61914

12 statie intoarcere
62012,
Uricani

225 mp 62012

9. Amenajare sistem de informare calatori in 14 de statii dotate cu copertina si 4 statii marcate cu stalp
si panou de informare

10.Montare automate emitere carduri/tichete de calatorie in 4 statii 

11.Reabilitare drum de acces la statia de incarcare din Aninoasa: 0,43 km (nr. cadastral 60671)

12.Extindere depou cu parte de dotari (18 statii de incarcare autobuze electrice);

13.Sistem ITS:
a. Subsistem de  informare  calatori  in  vehicul  -  panouri  de  informare  in  tehnologie  LED si

infotainment;
b. Subsistem de numarare calatori in vehicul;
c. Subsistem de securitate - solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului;

14.Trasee secundare: Petrila Jiet, Aninoasa-Petrosani, Valea de Brazi - Cheile Butii:
a. Statii de incarcare autobuze electrice Aninoasa: 2 buc
b. Statii de incarcare autobuze electrice Jiet: 1 buc
c. Statii de incarcare autobuze electrice Uricani: 1 buc

15. Infiintare statie de incarcare/ intoarcere Petrila - Jiet

16. Infiintare statie de incarcare in Aninoasa;

17.Reabilitare drum de acces la statia de incarcare din Aninoasa;

18.Achizitie 18 autobuze electrice (8-10m);

19. Infiintare si modernizare statii de calatori: 32 statii de calatori din 34 existente

20.Amenajare sistem de informare calatori in 14 de statii dotate cu copertina si 4 statii marcate cu stalp
si panou de informare

21.Montare automate emitere carduri/tichete de calatorie in 4 statii 

22.Drum acces statie de incarcare Aninoasa: 0,42 km

Valoare totala a proiectului: 45.707.455,98  lei, cu TVA, din care:
                                      C+M: 2.169.574,08 lei

Procent de co-finantare: 2% din valoarea totala eligibila a proiectului + cheltuieli neeligibile în cuantum de 
983.988,23     lei cu TVA.

                                                                       
     PREȘEDINTE,  SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mircea Flaviu Bobora                                                              DAN DANIEL
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