ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.01.2018
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1092 din 17.01.2018 iniţiată de către
domnul Leonard Achiriloaei - consilier local, precum şi raportul de specialitate nr.
1093 din 17.01.2018 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 31.01.2018 dat de Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 159 din 21.11.2014 privind aprobarea
aderării Municipiului Roman la Convenția Primarilor și ale H.C.L. nr. 114 din
13.05.2016 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă al
Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) și c),
ale art. 62, alin. (1), precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la cea de-a zecea ceremonie
a Convenției Primarilor, care va avea loc la Bruxelles - Belgia, în perioada 21- 22
februarie 2018.
Art. 2. Se mandatează dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman,
legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx să reprezinte Municipiul Roman la cea de-a zecea
ceremonie a Convenției Primarilor, care va avea loc la Bruxelles - Belgia, în perioada
21- 22 februarie 2018.
Art. 3. Persoana nominalizată la articolul 2 va semna valabil, în numele
Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului
de reprezentare și va prezenta ulterior un raport de activitate.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Consilier local Leonard Achiriloaei
Nr. 1092 din 17.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării
Municipiului Roman
După adoptarea în anul 2008 a Pachetului UE privind clima şi energia
pentru 2020, Comisia Europeană a lansat inițiativa Convenţia Primarilor, pentru
recunoașterea şi sprijinirea eforturilor depuse de autorităţile locale în
implementarea politicilor privind energia durabilă.
Convenţia Primarilor reprezintă o iniţiativă care a reușit mobilizarea unui
mare număr de autorităţi locale şi regionale în vederea elaborării unor planuri
de acţiune şi a dirijării investiţiilor către măsuri de atenuare a efectelor
schimbărilor climatice.
În întreaga Europă, primarii au luat măsuri îndrăznețe pentru a le oferi
cetățenilor un mediu sănătos, locuri de muncă și o creșterea a calității vieții.
Anul 2018 marchează cea de-a zecea aniversare a inițiativei Convenției
Primarilor lansată de Comisia Europeană. Toate orașele implicate au fost invitate
să participe la Forumul Primarilor și la Ceremonia Convenției Primarilor, care se
va desfășura în perioada 21-22 februarie 2018, la Bruxelles, în Belgia, pentru a
se realiza o evaluare a rezultatelor obținute, a discuta provocări comune (cum ar
fi investițiile, colaborarea la mai multe niveluri, mobilitatea) și a se prezenta
noul Consiliu Politic al Convenției.
Municipiul Roman, ca oraș semnatar al Convenției Primarilor (Covenant
of Mayors), s-a angajat prin Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă ca până
în anul 2020 să atingă și să depășească obiectivul Uniunii Europene de reducere
cu 20% a emisiilor de CO2 prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea de
surse de energie regenerabilă.
Având în vedere invitația primită din partea Convenției Primarilor,
înregistrată cu numărul 487 din 11.01.2018 și angajamentul luat de Municipiul
Roman prin H.C.L. nr. 159 din 21.11.2014 privind aprobarea aderării
Municipiului Roman la Convenția Primarilor, propun Consiliului Local proiectul
de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Roman și mandatarea
reprezentării municipiului de către Primarul Municipiului Roman – Lucian
Ovidiu Micu, la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor, organizată la
Bruxelles - Belgia, în perioada 21- 22 februarie 2018.
INIŢIATOR,
Leonard ACHIRILOAEI - consilier local
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării
Municipiului Roman
Văzând expunerea de motive nr. 1092/17.01.2018 și proiectul de hotărâre
înaintat de dl. Leonard Achiriloaei - consilier local, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În contextul necesității de a spori eficiența energetică și de a limita
schimbările climatice, Uniunea Europeană a stabilit un număr de obiective pentru
energie și climă pentru anii 2020, 2030 și 2050.
În cadrul Planului de acțiune al Uniunii Europene pentru Eficiență Energetică
este subliniat rolul esențial al Convenției Primarilor în procesul de sensibilizare a
populațiilor la problematica energiei și în promovarea schimbării comportamentelor
individuale, cât și crearea de rețele de informare și colaborare între orașele și
localitățile semnatare ale Convenției, inițiativă a Comisiei Europene realizată în
anul 2008.
Anul 2018 marchează cea de-a zecea aniversare a inițiativei Convenției
Primarilor lansată de Comisia Europeană. Toate orașele implicate, inclusiv
municipiul Roman, au fost invitate să participe la Ceremonia Convenției Primarilor,
eveniment care se va desfășura în perioada 21-22 februarie 2018, la Bruxelles, în
Belgia. Manifestarea va prezenta modul în care guvernele locale dezvoltă strategii
integrate de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare pentru a îmbunătăți
eficiența energetică a clădirilor, a transportului sau a iluminatului, a folosi mai mult

energia din surse regenerabile și a preveni riscurile climatice. La această
ceremonie, primarii vor explora modul în care aceste realizări pot fi reduse pentru a
contribui la atingerea sau depășirea obiectivelor UE privind energia și
clima. Aceștia vor avea ocazia de a se alătura factorilor de decizie din UE și părților
interesate relevante care iau parte la cea mai mare inițiativă mondială privind
energia și clima de acest gen.
Municipiul Roman a aderat în data 14.11.2014, la Convenţia Primarilor,
principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale
pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în
teritoriile lor.
Ca oraș semnatar al Convenției Primarilor (Covenant of Mayors), Municipiul
Roman s-a angajat să participe la evenimentele organizate de acest for și să
elaboreze Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă în vederea atingerii
obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 prin
creșterea eficienței energetice și dezvoltarea de surse de energie regenerabilă.
Din punct de vedere a legalității

Se constată că proiectul de hotărâre este conform cu prevederile art. 36, alin.
(2) lit. e), ale art. 36, alin. (7), lit. a) și c), ale art. 45, alin. (1), ale art. 62, alin. (1)
precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală.
Considerăm că proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării
Municipiului Roman întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate,
precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Șef Birou, Control, Strategii și Marketing Instituțional
Constantin NEAGU

