ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

Nr.80/10.03.2017
H O T Ă R Â R E A nr. ____
din ________________2017
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței
energetice și a analizei costuri-beneficii în Municipiul Arad

Având în vedere initiațiva Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falca, exprimată
în expunerea de motive nr. 15401/10.03.2017,
Analizând raportul de specialitate nr. 15403/10.03.2017 al Serviciului Societăți comerciale,
monitorizarea serviciilor de utilități publice,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din Legea nr. 121/2014 privind eficienta
energetică, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Contractului de servicii nr. 14018/2016 încheiat cu SC ATH Energ SRL București,
având ca obiect elaborarea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice și a analizei costuribeneficii în Municipiul Arad,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, pct.
19, alin. (9) și art 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Pogramul de îmbunătățire a eficientei energetice și analiza costuri
-beneficii în Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Măsurile propuse în programul de îmbunătățire a eficienței energetice se vor duce la
îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile din cadrul aparatului de
specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Serviciul Societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice
Red./Dact. C.N.
Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 15401/10.03.2017
În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către
Consiliul Local al Municipiului Arad, a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Pogramului de
imbunatatire a eficientei energetice si a analizei costuri-beneficii in Municipiul Arad, in sustinerea
caruia formulez prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE :
Luand in considerare prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica,
referitoare la obligatia autoritaților administrației publice locale de a intocmi programe de
imbunatatire a eficientei energetice care sa includa masuri pe termen scurt si masuri pe termen de
3-6 ani, in scopul atingerii obiectivului national de crestere a eficientei energetice
Avand in vedere Contractul de servicii nr. 14018/2016 încheiat cu SC ATH Energ SRL
Bucuresti, având ca obiect elaborarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice si a
analizei costuri-beneficii in Municipiul Arad,
Consider necesară și oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Pogramului de
imbunatatire a eficientei energetice si a analizei costuri-beneficii, in Municipiul Arad, conform
anexei la proiectul de hotarare.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Direcţia Comunicare
Serviciul Societati comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice
Nr.15403/10.03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr.
15401/10.03.2017, având ca obiect aprobarea Pogramului de imbunatatire a eficientei energetice si
a analizei costuri-beneficii in Municipiul Arad
Considerații juridice:
Prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, referitoare la obligatia
autorităților administratiei publice locale de a intocmi programe de imbunatatire a eficientei
energetice, care sa includa masuri în scopul atingerii obiectivului national de crestere a eficientei
energetice.
Considerații tehnice:
În vederea îndepliniriri atribuțiilor legale a fost încheiat Contractul de servicii nr.
14018/2016 între Primăria Municipiului Arad și SC ATH Energ SRL Bucuresti, având ca obiect
elaborarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice si a analizei costuri-beneficii,
pentru Municipiul Arad
Măsurile propuse în documentul elaborat au fost identificate în scopul atingerii obiectivului
national de creștere a eficienței energetice pana in anul 2020, respectiv reducerea consumului de
energie cu 19 %.
În considerarea celor de mai sus,
PROPUNEM
Aprobarea Pogramului de îmbunatatire a eficienței energetice și a analizei costuri-beneficii,
in Municipiul Arad, prezentat in anexa la proiectul de hotarare .
VICEPRIMAR
BOGNAR Levente

DIRECTOR EXECUTIV,
BARBURA Eliza

SEF SERVICIU,
NEAMTIU Corneliu
VIZA Serviciului Juridic, contencios
Numele și Prenumele ______________
Semnătura ______________________

