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MINUTA
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 16 mai 2018

Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință de îndată în data de 16 mai 2018, orele 1100, în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 23 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință:
Andronache Daniel Costel – vicepreședinte; Bălănesc Doinița Maria,
Chirilă Ioan Nicolaie, Dimulescu Rodica, Felciuc Eduard, Iovănescu Alin
Cosmin, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Stănescu Vetuța, Vlad Ovidiu
– consilieri județeni.
Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (23)
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din 27 aprilie 2018.
Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (23).
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice „Studiu
de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
„Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-AninoasaVulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1 –
adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în
ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice „Studiu
de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
„Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-AninoasaVulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2 –
adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în
ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între
UAT Municipiul Vulcan și UAT Județul Hunedoara, UAT Municipiul
1

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 –
adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în
ansamblu.
SECRETAR AL JUDETULUI,
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