
                                                                           
ROMÂNIA    
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat între U.A.T.

Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT
Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în

vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  -

Green Line Valea Jiului - componenta 1” și  „Linia verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului -

componenta 2” 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

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.  4296/20.03.2019,   la  proiectul  de

hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea
Flaviu;

Având în vedere adresa nr. 4797/05.03.2019,  înregistrată la Consiliul Județean
Hunedoara  sub  nr.  3424/06.03.2019,  adresa  nr.  5770/15.03.2019,  înregistrată  la
Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 4046/18.03.2019 și adresa nr. 5765/15.03.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 4045/18.03.2019 prin care Agenția
pentru Dezvoltare Regionala Vest a transmis solicitări de clarificări din cadrul etapei de
precontractare  pentru  cererile  de  finanțare  depuse  pentru  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.

In baza instructiunii AM POR 112/08.03.2019 s-a solicitat completarea si punerea
in acord cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investiilor pubice si a unor masuri bugetare.

Luând  în  considerare  prevederile  Ghidului  Solicitantului  pentru  Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: 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  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, 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean nr. 111/2018 privind aprobarea acordul
de  parteneriat  între  U.A.T.  Municipiul  Vulcan  si   U.A.T.  Județul  Hunedoara,  UAT
Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și
UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  -



Green Line Valea Jiului - componenta 1” și  „Linia verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani   -  Green  Line  Valea  Jiului  -
componenta 2” 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;

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  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aproba Actul  adițional numărul 3 la Acordul de parteneriat  intre  UAT
Municipiul Vulcan – lider de proiect cu U.A.T. Județul Hunedoara – partener în proiect,
UAT Municipiul Petroșani  – partener în proiect, , UAT Municipiul Lupeni  – partener în
proiect, și UAT Orașul Petrila – partener în proiect, UAT Orașul Aninoasa – partener în
proiect și UAT Orașul Uricani – partener în proiect, în vederea implementării în comun a
proiectelor  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului - componenta 1” și „Linia verde de autobuze
electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani   -  Green Line  Valea
Jiului  - componenta  2”, conform  Anexei,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. 

Art.2.   La  data  intrării  in  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  Hotărârea  Consiliului
Județean nr. 31/2019 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat
între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani,
UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în
vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor  „Linia verde de autobuze
electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani   -  Green Line  Valea
Jiului"  Componenta  1  și   „Linia  verde de autobuze electrice  între  Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2”  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, se abrogă.

Art.3.  Se împuternicește domnul  Mircea Flaviu Bobora, Președintele Consiliului
Județean Hunedoara să semneze Actul adițional numărul 3 la Acordul de parteneriat
prevăzut la art.1 din prezenta.
       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
administrație publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean 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




