România
Judeţul Hunedoara
Oraşul Călan
Consiliul local
PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/22.04.2016
cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul eficientei energetice in orașul Călan
Consiliul Local al oraşului Călan, judeţul Hunedoara întrunit în şedinţa ordinară din data de
……./05/2016;
Având în vedere Expunerea de motive nr… prezentată de primarul oraşului Călan, d-l Adrian
Filip Iovănesc privind necesitatea aprobării Strategia in domeniul eficientei energetice in orașul Călan;
Având în vedere Raportul de specialitate nr…întocmit de către Serviciul Urbanism Achiziții
Publice din cadrul Primăriei oraşului Călan;
Constatând că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de specialitate a
Consiliului local al oraşului Călan cu raportul de specialitate nr. ......../2016 ;
In conformitate cu prevederile :
- Legi nr.121/2014 privind eficienta energetica,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1460/2008 – privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă
a României - Orizonturi 2013-2020-2030,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020,
actualizată pentru perioada 2011- 2020,
- Hotărârea Guvernului României nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de
energie termică,
- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,
- Ordonanta de Urgența a . Guvernului României .nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală
Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind
aprobarea Strategia in domeniul eficientei energetice in orașul Călan; în contextul prevederilor art. 7 din
Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică, cu completările ulterioare,
înregistrat la nr. …/20…. în Registrul special pentru evidenţa anunturilor referitoare la elaborarea unor
proiecte de acte normative şi la şedinţele publice ale Consiliului Local, şi care a făcut obiectul
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www primăriacălan@yahoo.com;
b) afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului
În temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Se aprobă Strategia in domeniul eficientei energetice in orașul Călan, prevăzuta în anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se numeste responsabil energetic pentru Orasul Calan d-l Ilona Ionel Lamon inginer in
cadrul Compartimentului Urbanism Investiții.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri raspunde Serviciul Urbanism Achizitii
Publice.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios
Administrativ, în termenele şi în condiţiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local al
oraşului Călan şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Călan,
Serviciului Urbanism - Achiziţii Publice si d-lui Ilona Ionel Lamon inginer in cadrul Compartimentului
Urbanism Investiții
Călan, 22.04.2016

Iniţiator
PRIMAR
ADRIAN FILIP IOVĂNESC

Avizează pentru legalitate,
Secretarul orasului Călan
Stelian Ioan Vulpe

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAŞULUI CĂLAN
Nr.__/__/22.04.2016
EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la aprobarea Strategia in domeniul eficientei energetice in orașul Călan
Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea Strategia in
domeniul eficientei energetice in orașul Călan
In cadrul Strategiei de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica
privind problemele energetice, de aceea Strategia de îmbunătățire a eficienței energetice este un
instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească
evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare
energetică.
Programul de eficienta energetica la nivelul orasului Calan se impune ca o necesitate in
abordarea integrata a resurselor disponibile la nivel local precum si a consumurilor energetice, in
vederea
coordonarii
investitiilor
si
planificarii
corespunzatoare
a
resurselor
finnaciare.Rezolvarea problemelor de eficientizare energetica constituie o prioritate a politicilor
de dezvoltare sociala si economica
Principala sectiune a Planului de actiuni o constituie masurile de eficienta energetica
care trebuie realizate de catre autoritatea locala , cu aplicare pe intreg lantul de :resurse primare,
producere, distributie, furnizare , transport si consum final.
Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității
departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al /localității de
a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată
către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a
municipiului și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.
Proiectul de hotărâre prezentat propus spre aprobare are la baza prevederi ale
legislației in vigoare astfel
- Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1460/2008 – privind Strategia națională pentru dezvoltare
durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020,
actualizată pentru perioada 2011- 2020,
- Hotărârea Guvernului României nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe
cererea de energie termică,
- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,
- Ordonanta de Urgența a . Guvernului României .nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală
Față de cele de mai sus propun: adoptarea de către Consiliul Local al orașului Călan a ui
hotărâri privind aprobarea „Strategia in domeniul eficientei energetice in orașul Călan
Călan,
22.04 .2016
PRIMAR,
Adrian Filip Iovănesc

PRIMARIA ORAŞULUI CALAN
Serviciul Urbanism Achiziții Publice
Nr. __/__/22.04.2016
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea Strategiei in domeniul eficientei energetice in orașul Călan
Serviciul Urbanism si Achiziţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Călan, prin şefserviciu Stanciu Petru, analizând proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei in
domeniul eficientei energetice in orașul Călan) expunerea de motive a primarului la proiectul de
hotărâre, constata:
Proiectul de hotărâre prezentat are la baza următoarele prevederi ale legislației in
vigoare :
- Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1460/2008 – privind Strategia națională pentru dezvoltare
durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030,
- Hotărârea Guvernului României nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020,
actualizată pentru perioada 2011- 2020,
- Hotărârea Guvernului României nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe
cererea de energie termică,
- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,
- Ordonanta de Urgența a . Guvernului României .nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală;
Prin Directiva Uniuni Europene nr. 27/2012 cu privire la eficiența energetică se
precizează că : “ Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului
de energie primară până în 2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta înseamnă
economisirea a 368 milioane de tone echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul
intern brut minus utilizările neenergetice) până în 2020 comparativ cu consumul prevăzut pentru
anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel European.
De asemenea in documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv
orientativ de cel puțin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în
comparație cu proiecțiile privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale.
Acesta va fi reexaminat până în 2020, luând în considerare un nivel al UE de 30 %.
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că „
Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de
energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei
economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, in condiții de calitate, siguranță
in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.”
In vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale
este creșterea eficienței energetice. Programul de eficienta energetica la nivelul orasului Calan
se impune ca o necesitate in abordarea integrata a resurselor disponibile la nivel local precum si a
consumurilor energetice, in vederea coordonarii investitiilor si planificarii corespunzatoare a
resurselor finaciare.Rezolvarea problemelor de eficientizare energetica constituie o prioritate a
politicilor de dezvoltare sociala si economica
Principala sectiune a Planului de actiuni o constituie masurile de eficienta energetica
care trebuie realizate de catre autoritatea locala , cu aplicare pe intreg lantul de :resurse primare,
producere, distributie, furnizare , transport si consum final.
Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității
departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al /localității de
a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată
către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a
municipiului și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea „Strategiei in domeniul eficientei
energetice in orașul Călan 22.04.2016
SEF SERVICIU URBANISM ACHIZIȚII PUBLICE,
Ing. Petru Stanciu

