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                           JUDEŢUL HUNEDOARA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

_____________________________________________________ 

                                

HOTĂRÂREA NR.  5  /2019 

privind aprobarea Proiectului  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - 

Componenta 1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, 

Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  şi a cheltuielilor legate de 

acesta  

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 6 din 13.02.2019 

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae 

nr. 6/5/13.02.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 6/6 din 13.02.2019  întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu – secretarul oraşului Aninoasa; 

 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi 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; 

Având în vedere adresa nr.2085/01.02.2019, a Autorităţii de Dezvoltare Regională  

- regiunea Vest, prin care ni se înaintează solicitările de clarificare ca urmare a aplicării 

mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent Apelului de proiecte nr. 

POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI şi a demarării etapei precontractuale; 



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 Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de  eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de  dezvoltare regională, Fondul 

social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 7, litera a)  şi ale art. 45  alin (2) lit. d)  

din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1.Se aprobă proiectul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1” în 

vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. 

POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI. 

ART.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - 

Componenta 1, în cuantum de 46,435,578.81 lei (inclusiv TVA). 

ART.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Aninoasa, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 668.727,95 lei, reprezentând cofinanţarea 

proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1. 



ART.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1, pentru 

implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din Bugetul Local.  

ART.5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART.6.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Vulcan, domnul Ile Gheorghe, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT oraşul Aninoasa. 

 Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.8-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Serviciului UAT; 

 Afişiere şi presă; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR  CORLAN LUCIAN                               JR. GHEORGHE 

SIMION NELU 

 

 

                 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 15.02.2019, cu un număr de 9 voturi 

pentru, voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 9 membri 

prezenţi. 
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