CONSILIUL LOCAL VULCAN

HOTĂRÂRE NR. 45/2018
Pentru aprobarea documentului Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând în vedere expunerea de motive, întocmită de Primarul municipiului Vulcan,
înregistrată sub nr. 44/1/30/08.05.2018 prin care se propune aprobarea aprobarea documentului

Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” .
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 44/1/31/2018 , raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 47/1/32/2018,
precum și avizul comisiei de specialitate” Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism”
înregistrat sub nr. 52/1/33/ 2018 , de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere Programul Operațional 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, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și în conformitate
prevederile ”Ghidului solicitantului” - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni condiții specifice de accesare a
fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni,
POR/2017/3/3.2/1/bi și POR/2017/3/3.2/1/iti, axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 4e,
obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. ”a”si ”d”, alin. (4) lit. ”e” din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă documentul Politica de Parcare ” Linie verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
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 şi Direcţiei Economice şi se aduce la
cunoştinţă publică.
VULCAN, 14.05.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Mihai Costel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 14 voturi „pentru”

