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HOTĂRÂREA NR. 72 /2020
privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan
si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș
Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în

comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta
2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de

investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.91/18.03.2020 şi Referatul de aprobare
nr.91/18.03.2020 întocmit de către Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-
Ridzi, prin care se propune aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T.
Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul
Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și
implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea
Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Văzând raportul Direcţiei Tehnice nr.4507/19.03.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie,
Resurse Umane, Administraţie Publică Locală nr.4486/18.03.2020, precum şi avizul comisiei
juridice nr.256/2020, avizul comisiei pentru buget nr.269/2020, avizul comisiei pentru servicii
publice nr.283/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr.293/2020,

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional
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,
Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă,

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, Hotărârea nr. 218/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul convergență.

În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi
completările ulterioare,
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În conformitate cu prevederile art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnica legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu
modificarile ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,e”, art.129, alin.9, lit.,,a”, art.139, alin.1,
art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba Actul aditional numarul 4 la Acordul de parteneriat intre UAT Municipiul
Vulcan – lider de proiect cu U.A.T. Județul Hunedoara – partener în proiect, UAT Municipiul
Petroșani – partener în proiect, , UAT Municipiul Lupeni – partener în proiect, și UAT Orașul
Petrila – partener în proiect, UAT Orașul Aninoasa – partener în proiect și UAT Orașul Uricani –
partener în proiect, în vederea implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea
Jiului ” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului” Componenta 2, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-
Ridzi ,să semneze actul aditional la Acordul de parteneriat, în numele UAT Municipiul Petroşani.

Art.3 Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Primarului
Municipiului Vulcan Direcţiei Tehnice, Direcţiei economice, Consiliului Județean Hunedoara,
Consiliilor locale Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, se aduce la cunoştinţă publică şi
se transmite Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 30.03.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
LĂUTARU VLAD ALEXANDRU SECRETAR GENERAL

VELICI DELIA
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