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HOTĂRÂREA NR.  9  /2019 

 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2018 privind aprobarea 

documentului Politica de Parcare  ” Linie verde de autobuze electrice între 

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

 

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Raportat la proiectul de hotărâre nr.10 din 13.02.2019 

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

Nicolae nr. 10/5/13.02.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 10/6 din 13.02.2019  întocmit de 

către domnul Gheorghe Simion Nelu – secretarul oraşului Aninoasa; 

Având în vedere Programul Operațional 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, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în 

zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și în conformitate 

prevederile ”Ghidului solicitantului” - condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni condiții 



specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 

POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni, POR/2017/3/3.2/1/bi și POR/2017/3/3.2/1/iti, axa 

prioritară 3, prioritatea de investiţii 4e, obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor 

de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;    

Având în vedere faptul că prin   Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2018   a 

fost aprobat documentul Politica de Parcare ” Linie verde de autobuze electrice 

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

iar prin scrisoarea de clarificare nr. 3 cod SMIS 122119 având numărul 

22676/12.10.2018 s-a solicitat completarea si aprobarea documentului  Politica de 

Parcare ” Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-

Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului ”; 

Ca urmare a acceptării la prefinanţare a proiectului ” Linie verde de 

autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green 

Line Valea Jiului  componenta 1 şi componenta 2 ”Autoritatea de Dezvoltare 

Regională Vest a solicitat prin adresa cu numărul 2085/01.02.2019 înregistrată la 

Primăria Municipiului Vulcan sub numărul 13996/04.02.2019 modificarea 

hotărârilor  de consilii locale ca urmare a diferitelor solicitări de clarificare .         

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. ”a”si ”d”, alin. (4) lit. ”d” 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             ART.1 Se aprobă modificarea Anexei  nr. 1 din  Hotărârea Consiliului 

Local nr. 28/2018 privind aprobarea documentului Politica de Parcare  ” Linie 

verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani Green Line Valea Jiului ”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotarâre. 



 ART.2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2018 

privind aprobarea documentului Politica de Parcare  ” Linie verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 

Valea Jiului ” rămân nemodificate. 

 Art.3 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.4-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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