
                       ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA            

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 15.02.2019 ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

Se deschide şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care
participă un nr. de 9 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ Dumitru,
dna.  Bîrdea  Camelia,  dl.  Botgros  Ilie,  dl.  Corlan  Lucian,  dna  Pop  Nicolina,  dl.
Presecan Nicolaedl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Laurenţiu

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  44  din
15.02.2019.

Se  dă  citire  primului  proiect  de  hotărâre  privind alegerea  preşedintelui  de
şedinţă  al  Consiliului  Local  al  Oraşului  Aninoasa,  pentru  şedinţa  de  îndată  din
15.02.2019.

Este propus domnul consilier Corlan Lucian . Proiectul de hotărâre este supus
la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 9.

Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  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.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9.

Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  privind
aprobarea  Proiectului   „Linia  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green Line Valea Jiului”  -  Componenta  2,  Axa
prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr.
POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  şi a cheltuielilor legate de acesta.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9.

Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  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 1.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9.
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Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  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 ”

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9.

Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  privind
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
Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi

respectiv 9.

Se  dă  citire  următorului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  privind
aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul
Vulcan si  U.A.T. Judeţul Hunedoara, UAT 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  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9.

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,
          15.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
    CORLAN LUCIAN                                JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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