
 
                                      ROMÂNIA 

                           JUDEŢUL HUNEDOARA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

_____________________________________________________ 

                                

HOTĂRÂREA NR.  8  /2019 

privind aprobarea documentaţiei 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  

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 9 din 13.02.2019 

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

nr. 9/5/13.02.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 9/6 din 13.02.2019  întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu – secretarul oraşului Aninoasa; 

 Luând în considerare faptul că prin HCL nr. 27/2018 a fost aprobată documentaţia 

tehnică şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 

Jiului - componenta 2. 

Prin HCL nr. 36/2018 au fost aduse modificări H.C.L-ului nr. 27/2018, modificări 

solicitate de către Autoritatea de Dezvoltare Regională  - regiunea Vest prin adresa de 

clarificare nr. 11822/14.06.2018. 

Urmare a adresei nr.146664/13.07.2018 Autoritatea de Dezvoltare Regională  - 

regiunea Vest a solicitat modificări, motiv pentru care a fost adoptat H.C.L nr. 41/2018 . 

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan 

sub.13996/04.02.2019, prin care  Autoritatea de Dezvoltare Regională - regiunea Vest a 

transmis solicitările de clarificare pentru cererea de finanţare depusă pentru Obiectivul 



specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operaţional Regional 2014 – 2020. 

În baza prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art 5 alin. 1),  lit. a)  şi art. 

7 din Hotărârea  nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii  finanţate din fonduri publice, 

 În temeiul art.36 , alin. (4) , lit. d şi art.45, alin (2), lit.a din Legea administraţiei 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

              Art.1 Se aprobă Documentaţia  tehnică ” Studiul de Fezabilitate - pentru 

investiţia ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2” parte scrisă şi parte desenată, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarâre , care face  parte integrantă din aceasta. 

 Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”,  conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotarâre , care face  parte integrantă din aceasta 

 Art.3 Se aprobă Descrierea investitiei ”Linie verde de autobuze electrice între 

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

componenta 2”conform anexei nr. 3 la prezenta hotarâre, care face  parte integrantă din 

aceasta . 

 Art.4 Se aprobă Devizul General al investiţiei ”Linie verde de autobuze electrice 

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

componenta 2”conform anexei nr. 4  la prezenta hotarâre, care face  parte integrantă din 

aceasta . 



Art. 5 (1) Consiliul Local Aninoasa îşi însuşeşte: Studiul Topografic, Studiul 

Geotehnic, Studiul de Trafic, Studiul privind oportunitatea achiziţiei de autobuze, 

Expertiza tehnică staţii călători, Studiu flux de călători, conform anexei nr. 5 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Studiile de specialitate prevăzute la alin(1) fac parte integrantă din Studiul de 

Fezabilitate ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2” 

Art.6 La data intrarii în vigoare a  prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 

nr. 27/2018 , Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 

41/2018 se abrogă. 

 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; 

 

            Aninoasa la, 

             15.02.2019 

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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