
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
HOTÂRÂREA NR.f32,DIld10.2021 

Privind aprobarea ader'ării Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia" 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

Iniţiator:Lucian-Grigore COSTIN, Primarul Municipi ui Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 	.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, trunit in şedinţă  ORDINARĂ  indata do2e10.2021 
Având In vedere: 

- Referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat cu nr.53595 din 14.10.2021 ; 
- Raportul de specialitate nr. 53596 din 14.10.2021, Int?Dit de Biroul Fonduri Europene -SSM; 
- Avizele emise de comisiile de specialitate 
-Anexa nr.1-formularul de adeziune la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia; 
-Anexa nr.2- Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia; 
- Strategia Energetica a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 şi Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2020 privind eficienţa energetică; 
- prevederile art. 14 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 	din .10.2021 privind aprobarea 
Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă  şi Clima (PAEDC) şi al Programului de Imbunatăţire a 
eficienţei energetice; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările şi completarile ulterioare; 

in baza prevederilor: 

art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art.129 alin.(9) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
art. 139 alin. (3) lit. f. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 
art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare Municipiul Tecuci 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  aderarea Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia" 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

Art. 2. (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiul Tecuci se angajeaA  în atingerea urm'ătoarelor 
obiective conform Pactului Ecologic European(COM/2019/640): 

— Reducerea emisiilor de CO2 (şi, eventual, şi reducerea altor gaze cu efect de seră) pe teritoriul 
Municipiului Tecuci, prin Imbunătăţirea eficienţei energetice şi printr-o utilizare sporită  a surselor 
regenerabile de energie; 



— Intensificarea rezistenţei sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

(2) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiului Tecuci se angajează 1n parcurgerea următoarelor etape: 

— Efectuarea unui Inventar de referinţă al emisiilorşi a unei Evaluări a riscurilor şi a vulnerabilităţilor legate 
de schimbările climatice; 

— Prezentarea unui Plan de acţiune privind energia durabilăşi clima 1n termen de doi ani de la data deciziei 
Consiliului Local; 

— Elaborarea unui raport privind progresele Inregistrate, cel putin o data la doi ani Incepând cu data 
prezentării Planului de acţiune privind energia durabilă şi clima, in scopul evaluării, monitorizării şi 
verificării. 

Art. 3. Se imputerniceşte Primarul Municipiului Tecuci 1n vederea semnării formularului de adeziune la 
Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, prezentat in Anexa nr. I la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se Imputerniceşte Primarul Municipiului Tecuci in vederea semnării Convenţiei Primarilor privind 
Clima şi Energia, prezentată 1n Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum şi a altor documente aferente 1n 
cadrul acesteia. 

Art. 5. Primarul Municipiului Tecuci şi Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Tecuci vor duce 
la Indeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

Art.6. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului Municipiului Tecuci. 

CONTRASEMNEAZÂ PENTRU LEGALITATE 

PREŞEDINT 	 SECRETAR GENE 
Cosmin-Nic 	 Jr.George-Lucian BO1:¥01 



intoc 
Crăciu 

ANEXA nr. 1 la 
H.C.L. NR. DIN .10.2021 

Privind: Privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Conventia Primarilor privind Clima si 
Energia" (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

FORMULAR DE ADEZIUNE 

Sef Biroul Fonduri Europene SSM: 
Constantin Rodica 



Anexa nr.1 la H.C.L. Municipiul Tecuci Nr. 	 

ta 
Convenţia primarilor 
privind Clima şi Energia 

Subsemnatul, [Numele primarului (sau al unui reprezentant echivalent)], [Primar (sau 
funcţie)] din [Denumirea autorităţii locale], am fost Imputernicit de [Consiliul Municipal 
(sau organismul decizional echivalent)], la data de [data], să semnez Conventia 
primarilor privind clima şi energia, fiind pe deplin conştient de angajamentele stabilite în 
Documentul de anciaiament oficial şi sintetizate Tri cele ce urmează. 

Prin urmare, autoritatea mea locală se angajează, 1n principal, la: 

Reducerea emisiilor de CO2  (şi, eventual, i reducerea altor gaze cu efect de seră) pe 
teritoriul localităţii sale cu cel puţin 40 % pănă 1n 2030, prin imbunătăţirea eficienţei 
energetice i printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 

1111 Intensificarea rezistenţei sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

Pentru a transforma aceste angajamente în realitate, autoritatea mea locală se angajează să 
urmeze abordarea descrisă în continuare Tri următoarele etape: 

▪ Efectuarea unui Inventar de referinţă al emisiilor şi a unei Evaluări a riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor legate de schimbările climatice; 

11111 Prezentarea unui Plan de acţiune privind energia durabilă şi clima în termen de doi 
ani de la data deciziei Consiliului Municipal; 

▪ Elaborarea unui raport privind progresele Inregistrate, cel puţin o dată la doi ani 
incepănd cu data prezentădi Planului de acţiune privind energia durabilă şi 
clima, în scopul evaluării, monitorizării şi verificării. 

Sunt de acord ca autoritatea mea locală să fie suspendată din cadrul iniţiativei, sub rezerva 
unui preaviz prezentat Tri scris de către biroul Convenţiei primarilor, în caz de neprezentare, 
în terrnenele stabilite, a documentelor menţionate mai sus (şi anume, Planul de acţiune 
privind energia durabilă şi clima şi rapoartele privind progresele Inregistrate). 

[Denumirea şi adresa completă a autorităţii locale] 
[Numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon al persoanei de contact] 

SEMNATURA 


