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C O N V O C A T O R

  In temeiul prevederilor  art.94 alin.2 și  alin.3 din Legea administrației  publice
locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, se convoacă
Consiliul Județean Hunedoara în ședință extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de
15 februarie 2019, orele 11,00  cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect  de  hotărâre  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 1”;
2. Proiect  de  hotărâre  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”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice
între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  –
componenta  1”  și  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  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 ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice
între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  –
componenta  2”  și  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  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;
5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  aditional  nr.2  la  Acordul  de
parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul
Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T.
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;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare
– Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/
2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora


