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CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

     Dl. consilier Botgros Ilie, decanul de vârstă al consilierilor, i-a cuvântul în
şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr.
de 8 consilieri, respectiv: dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia,
dl. Presecan Nicolae, dl. Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Habian
Viorel

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  144  din
16.05.2018.

Dl  primar  explică  că  unitaţile  administrativ-teritoriale  din Valea  Jiului  şi
Consiliul Judeţean Hunedoara s-au asociat pentru a depune în comun un proiect
pentru realizarea unei linii de autobuze „Green Line Valea Jiului”. 

Pentru depunerea acestui  proiect este necesară,  pe lângă altele, aprobarea
mai multor hotărâri de către Consiliul local.

Având  în  vedere  faptul  că  teremnul  limită  de  încărcare  a  proiectului  în
aplicaţia  „My  Smis  „  este  20.05.2018  apare  necesitatea  adoptării  acestor
hotărâri înainte de această dată. 

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentatiei
tehnice ”  Studiu de Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiţia  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-
Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1.

Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 8.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentatiei
tehnice ”  Studiu de Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiţia  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-
Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2.

Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 8.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de

parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Judeţul Hunedoara, UAT
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Municipiul Petroşani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraş Petrila, UAT Oraş
Aninoasa  şi  UAT Oraş Uricani  ,  în  vederea  promovării  şi  implementării  în

comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 şi
„Linia  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani   -  Green  Line  Valea  Jiului"  Componenta  2”  în  cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de

investiţie 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele

urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 8.

Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate  închise lucrările şedinţei de îndată a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două
exemplare.

       Aninoasa la,
          16.05.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                               JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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