
 
                                                                           
ROMÂNIA    
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Hunedoara nr. 28/2019 privind
aprobarea documentatiei tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între

Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 2”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.  4325/20.03.2019,   la  proiectul  de
hotărâre, inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea
Flaviu; 

În baza prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 5 alin. (1),  lit. a), pct.
(ii)   și art.  7 din  Hotărârea Guvernului  nr.  907/2016, privind etapele de elaborare și
conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții  finanțate din fonduri publice,

În baza prevederilor art.14 și art.91 alin.1 lit.b, alin.5 lit.a pct.14 și alin. 6 lit a   din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

În  temeiul  art.97  alin.1  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1   Se aprobă  modificarea  Anexei  nr.  1  (Documentația   tehnica  Studiu  de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2” –
partea  scrisă)  din  Hotărârea  Consiliului  Județean  nr.  28/2019  privind  aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  ”Linie  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 aproba modificarea Anexei nr. 2 (Indicatorii  tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiţii  ”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -  componenta  2”)  din
Hotărârea Consiliului  Județean nr.  28/2019 privind  aprobarea documentatiei  tehnice
Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”, conform anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3  Se aproba modificarea Anexei  nr.  3 (Descrierea obiectivului  de investiții
”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”) din Hotărârea Consiliului Județean nr.
28/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -



componenta 2”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.4  Se aproba  modificarea Anexei  nr.  4 (Devizul  General  al  obiectivului  de

investiții ”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -  componenta  2”)  din  Hotărârea  Consiliului
Județean nr. 28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului
-  componenta  2”, conform  anexei  nr.  4,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. 

Art.5. La  data  adoptării  prezentei  hotărâri,  celelalte  prevederi  din  Hotărârea
Consiliului  Local  nr.  28/2019  privind  aprobarea  documentației  tehnice  Studiu  de
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde
de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green
Line Valea Jiului - componenta 2”,  rămân nemodificate.
         Art.6. (1) Prezenta va fi dusa la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Investiții –
Serviciul  Achiziții  Publice  si  va  fi  comunicată  celor  interesați  prin  grija  Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
                    (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTE,       AVIZAT:
     Mircea Flaviu Bobora                                                                 

     SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                    Dan Daniel

Deva, la ________/ 2019


	

