ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 28.02.2017
privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 2662 din 16.02.2017 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 2663 din 16.02.2017 întocmit de Serviciul Monitorizare, Control
şi Marketing Instituţional – Birou Monitorizare Mediu;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 28.02.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din
28.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. __ din
28.02.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman.
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa
energetică, Strategia Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 20152020; ale H.C.L. nr.159 din 21.11.2014 privind aprobarea aderării Municipiului
Roman la Convenţia Primarilor şi ale H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016 privind
aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), ale art. 36 alin. (4)
lit. e), ale art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea nr.215/2001R privind administraţia
publică locală ;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se constituie GRUPUL LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ
(GLE), conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor GRUPULUI LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE),
conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa 1 la H.C.L. nr.

din 28.02.2017

GRUPUL LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE)
pentru implementarea proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES
în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Nr.
crt.

Funcţie în cadrul
Grupului Local pentru
Energie Durabilă
(GLE)

Nume şi prenume

Funcţie în cadrul structurii
organizatorice a Primăriei
Municipiului Roman

1.

PREŞEDINTE

MICU
LUCIAN OVIDIU

Primar

2.

VICEPREŞEDINTE

BOJESCU OVIDIU

Administrator Public

3.

SECRETAR

SCORŢANU IRINA

Şef Birou Monitorizare Mediu

4.

MEMBRU

COCEA MIOARA

Şef serviciu Monitorizare Control
Marketing Instituţional

5.

MEMBRU

6.

MEMBRU

7.

ALEXANDRU
CIPRIAN DORIN
IONIŢĂ DAN
FELICIAN

Director Direcţia Tehnică şi de
Investiţii

MEMBRU

ALEXE ANA MARIA

Arhitect Şef

8.

MEMBRU

NECULAI MARICEL

9.

MEMBRU

NEAGU CONSTANTIN

10.

MEMBRU

GHERCĂ LUCIAN

11.

MEMBRU

PAL CRISTINA

Director Direcţia Economică

Şef Serviciu energetic şi iluminat
public
Şef Birou Control, Strategii şi
Marketing instituţional
Inspector - Serviciul autorizări
comercial, transport
Inspector – Serviciul
managementul proiectelor
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Anexa 2 la H.C.L. nr.

din 28.02.2017

REGULAMENT
pentru desfăşurarea activităţilor
GRUPULUI LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE)
pentru implementarea proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES
în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

CAP. I. PREAMBUL
Art. 1) Municipiul Roman în calitate de membru al Convenţiei Primarilor s-a angajat să
sprijine obiectivele politicii energetice ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte reducerea
emisiilor de CO2, reducerea consumurilor anuale de energie, producerea şi utilizarea de
energie din surse regenerabile.
Art. 2) Comisia Europeană recunoaşte rolul cheie al autorităţilor locale pentru combaterea
schimbărilor climatice.
Municipiul Roman, prin H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016 şi ţinând cont de obiectivul
general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă - de creştere a calităţii vieţii în
comunitatea noastră, s-a angajat să ducă la îndeplinire măsurile următoare:
reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de C02 până în anul 2020;
reducerea consumului anual de energie cu 20%;
creşterea cantităţii de energie obţinută din surse regenerabile cu cel puţin 20%;
dezvoltarea structurii administrative adecvate, inclusiv alocarea de resurse umane
suficiente în vederea punerii în practică a acţiunilor necesare;
transmiterea unui raport de implementare a măsurilor asumate în PAED cel puţin o
dată la doi ani cu începere din anul 2016, pentru evaluare, monitorizare şi verificare.
împărtăşirea experienţelor şi know-how-ul cu alte autorităţi locale;
organizarea zilei locale a energiei pentru a-i sensibiliza pe cetăţeni în privinţa
dezvoltării durabile şi a eficienţei energetice;
participarea sau contribuirea la ceremonia anuală, la atelierele de lucru şi la întâlnirile
grupurilor de discuţii ale Convenţiei primarilor;
transmiterea mai departe a mesajului Convenţiei în forurile corespunzătoare şi, în
special, să îi încurajeze pe ceilalţi primari să adere la Convenţi.
Art. 3) Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE), pentru implementarea proiectului
EMPOWERING desfăşurat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
prin reprezentant
demarează acţiuni de conlucrare şi cooperare necesare pentru fundamentarea
programului de consolidare a capacităţilor,
asigură abordări participative pentru actualizarea Planului de Acţiune pentru Energie
Durabilă (PAED) al Municipiului Roman,
consolidează capacitățile funcţionarilor publici tehnici şi a oamenilor politici de a
elabora politici şi planuri eficiente pentru energie durabilă,
participă la întâlniri de coordonare a GLE,
Cod: REG- GLCP /CIM

Editia:1

Revizia:0

Nr.ex: 1

Pag. 1

Sistemul de Control Intern Managerial
REGULAMENT
pentru desfăşurarea activităţilor
GRUPULUI LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE)

Cod: REG-GLE /CIM
Ediţia : 1
Revizia : 0
Nr. ex : 1
Pagina : 2 / 3

împărtăşeşte şi aprobă minutele întâlnirilor elaborate de către ADR Nord-Est care vor
rezuma discuţiile avute şi deciziile luate în cadrul fiecărei întâlniri,
implică Municipiul Roman în relaţii de colaborare cu alţi membri ai GLE pentru
conlucrare în cadrul proiectului şi cooperare pentru elaborarea documentelor strategice
comune,
participă la activităţi pe întreaga durată a proiectului,
identifică nevoile şi împărtăşeşte cunoştinţele pe subiecte de mobilitate durabilă şi
energie integrată; în acest sens, va completa un chestionar online de evaluare a
nevoilor de consolidare a capacităţilor,
participă la activităţi de schimb transnaţionale destinate autorităţilor locale,
participă la elaborarea programului local de consolidare a capacităţilor prin abordarea
cerinţelor specifice de dezvoltare a capacităţii identificate,
sprijină ADR Nord-Est şi contribuie la diseminarea lecţiilor învăţate către un public
mai larg compus din părţile interesate regionale.
Art. 4) Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE), pentru implementarea proiectului
ENERSELVES desfăşurat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
prin reprezentant
participă la întâlniri ale Grupului Local pentru Energie Nord-Est,
participă la vizite de studiu,
participă la elaborarea şi implementarea Planului Regional de Acţiune (agreare
metodologie de lucru pentru culegerea de bune practici, colaborare la elaborarea
draftului pentru Planul Regional de Acţiune pentru Autonomie Energetică în Clădiri,
avizare Plan Regional final, definire şi aprobare metodologie de monitorizare pentru
implementarea Planului Regional, participare în Comitetul de Monitorizare a Planului
Regional pentru Autonomie Energetică în Clădiri),
sprijină ADR Nord-Est şi contribuie la diseminarea lecţiilor învăţate către un public
mai larg compus din părţile interesate regionale,
sprijină şi contribuie la îmbunătăţirea instrumentelor de politică referitoare la
implementarea efectivă a inovaţiei în lanţurile de inovare regionale, a inovării deschise
prin specializarea inteligentă.
CAP.II SCOPUL GRUPULUI LOCAL (GLE)
Art. 5) Scopul constituirii Grupului Local (GLE)
5.1) Grupul Local (GLE) se înfiinţează în scopul colaborării cu ADR Nord-Est pentru
proiectele EMPOWERING şi ENERSELVES.
Scopul Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) este de a încuraja asumarea în
comun a Planului Integrat de Acţiune în domeniul Energiei cât şi a celui existent (PAED),
printr-o abordare participativă şi prin consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici tehnici
şi politici de a elabora politici şi planuri eficiente pentru energie durabilă prin implicarea în,
contribuţia la şi beneficierea de activităţile transnaţionale de schimb şi consolidare a
capacităţilor.
5.2) Grupul Local prevăzut la anexa (1) este un organism interdisciplinar, fără
personalitate juridică, condus de Primarul municipiului Roman.
Art. 6) Componenţa Grupului Local (GLE)
6.1) Grupul Local este compus din reprezentanţi ai Municipiului Roman.
6.2) Preşedintele Grupului Local este Primarul municipiului Roman.
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Art. 7) Mod de funcţionare
7.1) Activitatea Grupului Local este coordonată de către preşedinte şi/sau
vicepreşedinte.
7.2) Grupul Local (GLE) este convocat la solicitarea preşedintelui şi/sau a
vicepreşedintelui, ori de câte ori este necesar.
7.3) Membrii grupului de lucru pot fi convocaţi de către preşedinte ori de câte ori este
necesar.
7.4) Membrii Grupului Local sunt convocaţi, de regulă, cu două zile calendaristice
înainte de data şedinţei, prezenţa fiind obligatorie.
7.5) În situaţia în care, din motive obiective, membrii Grupului Local sunt în
imposibilitatea de a participa la şedinţe, vor fi înlocuiţi de reprezentanţi desemnaţi de aceştia.
7.6) La lucrările Grupului Local, pot participa, la invitaţia membrilor şi cu acordul
preşedintelui Grupului Local, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi
reprezentanţi ai organismelor internaţionale.
7.7) Vicepreşedintele Grupului Local asigură prezentarea ordinei de zi.
7.8) Secretarul Grupului Local asigură întocmirea listei de prezenţă la întâlniri şi
întocmeşte minute, procese verbale, etc.
CAP.III RESPONSABILITĂŢI
Art. 8) Atribuţiile comune ale membrilor Grupului Local sunt:
- redefinirea obiectivelor şi ţintelor de reducere;
- identificarea noilor măsuri şi acţiuni de reducere a CO2 şi de eficientizare a consumurilor de
energie pentru fiecare sector;
- redefinirea bugetelor, termenelor şi a responsabilităţilor pentru implementarea măsurilor;
- cuantificarea reducerilor de CO2 pentru măsurile propuse prin calcule specifice;
- sensibilizare şi networking la nivel local, judeţean, regional, naţional şi european;
- identificarea de noi proiecte şi programe de finanţare care să conducă la reducerea
consumurilor de energie;
- promovarea obiectivelor PAED-ului prin împărtăşirea experienţelor şi know-how-ul;
- promovarea în media a acţiunilor întreprinse.
Art. 9) Atribuţiile specifice ale membrilor Grupului Local sunt:
- asigură colectarea datelor necesare implementării proiectelor (ex. privind consumurile de
energie electrică, gaz metan, carburanţi, etc.),
- asigură actualizarea bazei de date ce conţine informaţii specifice fiecărui sector din PAED,
- monitorizează evoluţia consumurilor înregistrate şi promovează noi acţiuni care să conducă
la eficientizarea consumurilor de energie, cu identificarea surselor de finanţare şi specificarea
graficului de implementare, pe care le prezintă în cadrul şedinţelor Grupului Local;
- elaborează măsuri şi propun acţiuni care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră din diverse sectoare pe care le reprezintă în cadrul şedinţelor Grupului Local, pe baza
experienţelor învăţate în cadrul proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES.
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Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 2662 din 16.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea
Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
Odată cu aderarea la Convenţia Primarilor consfinţită prin H.C.L. nr. 159
din 2014 şi aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (P.A.E.D)
prin H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016, Municipiul Roman a intrat în cadrul oraşelor
care luptă împotriva combaterii schimbărilor climatice.
În domeniul energiei durabile, principalele obiective al Municipiului
Roman sunt: reducerea cu minim 20% a emisiilor de CO2, reducerea consumului
anual de energie cu 20% şi creşterea cantităţii de energie obţinută din surse
regenerabile cu cel puţin 20%.
Luând în considerare solicitările înaintate de către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est de a colabora în domeniul energiei durabile în
proiectele EMPOWERING şi ENERSELVES, proiecte care sprijină real
implementarea şi actualizarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă al
Municipiului Roman, propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Roman proiectul de hotărâre pentru constituirea Grupului Local
pentru Energie Durabilă (GLE) şi a Regulamentului de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţilor Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE).

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Monitorizare, Control şi Marketing Instituţional - Birou Monitorizare Mediu
Nr. 2663 din 16.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea
Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de
Municipiul Roman prin aderarea la Convenţia Primarilor;
Examinând expunerea de motive a Primarului Municipiului Roman în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul
2662/16.02.2017 şi proiectul de hotărâre anexat;
În baza prevederilor Legii nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa
energetică, a Strategiei Energetice a Municipiului Roman pentru perioada 20152020; a H.C.L. nr. 159/2014 privind aprobarea aderării Municipiului Roman la
Convenţia Primarilor şi a H.C.L. nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de
Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. e), art. 36
alin. (7) lit. c), ale art. 45 precum şi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001R, privind administraţia publică locală;
Luând în considerare faptul că Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est România ne-a solicitat colaborarea în cadrul proiectelor ENERSELVES
- Instrumente de politică pentru autonomia energetică a clădirilor şi
EMPOWERING - Sprijinirea autorităţilor publice locale să elaboreze strategii
integrate în domeniul energiei durabile, în care ADR Nord-Est este partener;
Prin implementarea proiectului EMPOWERING se va contribui la
reducerea decalajelor de competenţe necesare pentru planificarea măsurilor
energetice în noul Cadru pentru Politici Climatice şi Energie 2030, în ceea ce
priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), energie regenerabilă
şi eficienţă energetică.
Scopul Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) este de a încuraja
asumarea în comun a Planului Integrat de Acţiune în domeniul Energiei cât şi a
1

celui existent (PAED), printr-o abordare participativă şi prin consolidarea
capacităţilor funcţionarilor publici tehnici şi politici de a elabora politici şi
planuri eficiente pentru energie durabilă prin implicarea în, contribuţia la şi
beneficierea de activităţile transnaţionale de schimb şi consolidare a
capacităţilor.
Ţinând cont de faptul că cele două proiecte vin în sprijinul Municipiului
Roman pentru orientarea către o societate cu emisii reduse de carbon, prin
sporirea capacităţilor municipalităţilor şi a reprezentanţilor regionali de a
contura strategii şi planuri energetice integrate, dar şi pentru actualizarea PAEDului care este un instrument în continuă dinamică generată de datele apărute în
inventarul anual al emisiilor, propun spre dezbatere şi aprobare în Consiliul
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre pentru constituirea Grupului
Local pentru Energie Durabilă (GLE) şi aprobarea Regulamentului de
funcţionare a Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE).

Şef Birou Monitorizare Mediu,
Irina Mariana SCORŢANU
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