
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 112 /2020
Privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între municipiul Petroşani
şi municipiile Vulcan, Lupeni şi oraşele Petrila, Aninoasa, Uricani în vederea

constituirii zonei metropolitane Valea Jiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.128/25.05.2020 şi Referatul de aprobare
nr.128/25.05.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi,
prin care se propune aprobarea încheierii unui protocol de asociere între municipiul Petroşani şi
municipiile Vulcan, Lupeni şi oraşele Petrila, Aninoasa, Uricani în vederea constituirii zonei
metropolitane Valea Jiului;

Luând în considerare raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie
Publică Locală nr.6967/2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.448/2020, avizul comisiei
pentru buget nr.411/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.436/2020, avizul comisiei
pentru urbanism nr.427/2020, avizul comisiei pentru sănătate nr.414/2020, avizul comisiei
pentru cultură nr.417/2020, avizul comisiei pentru minorităţi nr.420/2020;

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art..3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările
ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2 , lit. ,, e”, alin. 9, lit. ,,c”, art. 89 alin. 2, art.139, alin.1, art.196,
alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă încheierea unui protocol de asociere între municipiul Petroşani şi
municipiile Vulcan, Lupeni şi oraşele Petrila, Aninoasa, Uricani în vederea constituirii zonei
metropolitane Valea Jiului.

Art.2. Protocolul de asociere este prezentat în Anexa nr.1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3. Împuterniceşte Primarul municipiului Petroşani să semneze protocolul de asociere.
Art.4. 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.5. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, municipiilor

Vulcan şi Lupeni, oraşelor Petrila, Aninoasa, Uricani şi Instituţiei Prefectului – judeţul
Hunedoara.

Petroşani, 29.05.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa 1 la H.C.L.112 / 2020

PROTOCOL DE ASOCIERE
în vederea constituirii ZONEI METROPOLITANE VALEA JIULUI

I. Părţile protocolului

Între : Municipiul Petroşani reprezentat prin primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi
Municipiul Vulcan reprezentat prin primar Gheorghe Ile

Municipiul Lupeni reprezentat prin primar Lucian Marius Resmeriţă
Oraşul Petrila reprezentat prin primar Vasile Jurca
Oraşul Aninoasa reprezentat prin primar Nicolae Dunca
Oraşul Uricani reprezentat prin primar Dănuţ Buhăescu

II. Cadrul general al protocolului

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1 ca urmare
a înțelegerii intervenite pentru înființarea zonei metropolitane Valea Jiului.
(a) Considerând că formatul instituțional al conlucrării interorășenești este
determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților administrativ-
teritoriale și de promovarea colaborării dintre acestea;
(b) Considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea
colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea
economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului
înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurii, precum și a serviciilor
oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității
unităților administrative membre ale zonei metropolitane Valea Jiului.
(c) Considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor
acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative,
precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare;
(d) Considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea
colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile
a unităților administrativ-teritoriale, precum și a zonei in domenii comune de
interes;
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(e) Considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire
a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea
durabilă locală;

(f) Decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel la
progresul economico-social al localităților și unităților administrativ-teritoriale
semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația
acestora;

III. Scopul protocolului de asociere

În conformitate cu următoarele acte normative:
1. O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare
2 Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare
5.. Legea nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare
6. Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare
7. OG nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare,
prezentul protocol se încheie pentru constituirea zonei metropolitane Valea Jiului.

Asocierea are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii prosperităţii zonei şi
a bunăstării cetăţenilor acesteia.

Asocierea are ca scop dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane Valea Jiului
prin realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional.

III. Obligaţiile părţilor

Părţile au obligaţia de a coopera în vederea realizării următoarelor obiective:
(a) Încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrată a creșterii
economice, dezvoltării sociale și protecției mediului în zona metropolitană Valea
Jiului.
(b) Promovarea conceptului de SMART CITY la nivelul zonei metropolitane Valea
Jiului și sprijinirea implementării de soluții în acest sens;
(c) Coordonarea dezvoltării spațiale a unităților administrativ-teritoriale membre
corelat cu dezvoltarea infrastructurii;
(d) Încurajarea dezvoltării în zona metropolitană Valea Jiului a unei economii
de piață competitive naţional şi internațional;
(e) Creșterea calității vieții și promovarea coeziunii teritoriale, economice și
sociale din zona metropolitană Valea Jiului;
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(f) Înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și a nivelului
de dotare prevăzut de legea 351/2001;
(g) Promovarea protecției mediului, cu utilizarea rațională a resurselor naturale
și conservarea biodiversității;
(h) Stimularea inovării și a folosirii tehnologiei informaționale și a comunicațiilor
în dezvoltarea durabilă ;
(i) Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și
energie și a coordonării dezvoltării serviciilor publice. Îmbunatatirea indicatorilor
de mobilitate la nivelul zonei metropolitane Valea Jiului;
(j) Dezvoltarea sistemului de servicii sociale inovative, sprijinirea incluziunii
sociale;
(k) Promovarea inovării sociale;

IV. Durata acordului

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi se încheie pe
durată nedeterminată.

V. Dispoziţii finale

(1) Modificarea prezentului protocol de asociere se poate realiza numai prin
acordul scris al părţilor.
(2) Neînţelegerile intervenite pe parcursul derulării prezentului protocol sau în
legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
(3) Prezentul protocol este guvernat de legea română.

Întocmit, azi _________ în 6 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

U.A.T. Municipiul Petroşani, primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

U.A.T. Municipiul Vulcan, primar Gheorghe Ile

U.A.T. Municipiul Lupeni, primar Lucian Marius Resmeriţă

U.A.T. Oraşul Petrila, primar Vasile Jurca
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U.A.T. Oraşul Aninoasa, primar Nicolae Dunca

U.A.T. Oraşul Uricani, primar Dănuţ Buhăescu

Petroşani, 29.05.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

