
 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.       32    /2018 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de 

dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 32/1/30/22.03.2018 la proiectul de hotărâre de 

întocmită de Primarul municipiului Vulcan , dl. Gheorghe Ile prin care se propune aprobarea 

planului de mobilitate urbană durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie 

verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 

Valea Jiului”; 

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investie 3.2. 

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; 

Luând în considerare: Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3; 

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulule de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european și Fondul de coeziune 2014 – 2020, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. ”a”,lit. ”d” , alin. (4) lit. ”e” din Legea administrației 

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 – Se aproba Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de 

dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 
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  ART.2 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, primarului  

municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcției A.D.P.P, Direcţiei Economice şi se aduce la 

cunoştinţă publică. 
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