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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 27.09.2018 

 
privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă 

(GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de 
Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a 

proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 17.493 din 24.09.2018  iniţiată de 

către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 17.494 din 24.09.2018 întocmit de către Biroul Monitorizare 
Mediu; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 
27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 
27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman. 
     Având în vedere: 

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, Strategia Energetică a 

Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020;  
- H.C.L. nr. 159/21.11.2014 privind aprobarea aderării Municipiului 

Roman la Convenţia Primarilor; 
- H.C.L. nr. 114/ 13.05.2016 privind aprobarea Planului de Acţiune 

pentru Energie Durabilă în Municipiul Roman;  
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, alin. 
(7), lit. „c”, art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001R, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1 Se constituie GRUPUL LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ 
(GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în 
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cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și 

ENERSELVES, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 77 din 30.04.2015 și anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28 din 28.09.2017 se abrogă. 

 

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
         Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează 
                   Consilier,                                     Secretarul Municipiului Roman, 
        Iulia HAVRICI TOMȘA                    Gheorghe CARNARIU 



 

                                                      Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.09.2018 
 

      

GRUPUL LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE)     
  pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman 

 în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și 

ENERSELVES 
 
 

Nr. 
crt. 

Funcţie în 

cadrul 
GLE 

Nume și prenume 
Funcţie în cadrul structurii 

organizatorice  a PMR 

1. PREŞEDINTE 
LUCIAN-OVIDIU  

MICU 
PRIMAR 

2. SECRETAR 
IRINA MARIANA 

SCORŢANU 
Șef Birou 

Monitorizare mediu 

3. MEMBRU 
CONSTANTIN  

NEAGU 
Șef Birou Control, strategii și 

marketing instiutuțional 

4. MEMBRU 
MARIUS  

CHIRUGU 
Inspector - Compartiment 

eficiență energetică 

5. MEMBRU 
CIPRIAN DORIN 

ALEXANDRU 
Director  

Direcţia Economică 

6. MEMBRU 
IONIŢĂ DAN 

FELICIAN 
Director  

Direcția Tehnică și investiții 

7. MEMBRU 
IULIAN  
NEGRU 

Arhitect 

8. MEMBRU 
IRINA  

PĂVĂLUŢĂ 
Şef Serviciu Managementul 

Proiectelor 

9. MEMBRU 
MARICEL  
NECULAI 

Șef Serviciu Iluminat public 

10. MEMBRU 
LUCIAN 

 GHERCĂ 

Inspector - Serviciul 
autorizări comercial și 

transport 
 



 

                

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: CABINET PRIMAR  
Nr. 17.493 din  24.09.2018   
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului Local pentru 
Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de 

Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și  
a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES 

 
     Odată cu aderarea la CONVENŢIA PRIMARILOR, consfinţită prin H.C.L. nr. 

159 din 2014, Municipiul Roman a intrat în rândul oraşelor care combat schimbările 
climatice.  

     Din anul 2017, la invitația  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
Municipiul Roman a început colaborarea în domeniul energiei durabile și în cadrul 

proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES care sprijină real implementarea şi 

actualizarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman. 
Principalele obiective al Municipiului Roman în domeniul energiei durabile 

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%.  
Pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus precizate, Consiliul Local al 

Municipiului Roman a aprobat Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (H.C.L. 
nr. 114 din 2016) și constituirea grupurilor de lucru în vederea implementării 

angajamentelor asumate în cadrul Convenției Primarilor (H.C.L. nr. 77 din 30.04.2015 
– anexa nr.1) și pentru implementarea proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES 
(H.C.L. nr. 28 din 28.02.2017 – anexa nr.1).  

Luând în considerare faptul că o parte a membrilor ce constituiau grupurile 

aprobate anterior nu își mai desfășoară activitatea profesională în cadrul administrației 

publice locale Roman și ținând cont de faptul că obiectivele proiectelor mai sus 

menționate sunt comune, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Roman proiectul de hotărâre pentru constituirea unui singur grup de 

lucru care să ducă la îndeplinire angajamentele asumate atât în cadrul Convenției 

Primarilor cât și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES, conform anexei nr. 
1 la proiectul de hotărâre. 

                                                                      Inițiator, 
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: BIROU MONITORIZARE MEDIU 

Nr. 17.494 din 24.09.2018              
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului Local pentru 
Energie Durabilă (GLE)  pentru implementarea angajamentelor asumate 

de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și  
a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES 

 
 

Examinând expunerea de motive nr. 17.493 din data de 24.09.2018 a 
primarului municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de iniţiator 
am constatat următoarele:  

- având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de 

Municipiul Roman prin aderarea la Convenţia Primarilor  (H.C.L. nr. 159/2014) 
și aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (H.C.L. nr. 
114/2016); 

- luând în considerare faptul că sunt în implementare proiectele 
ENERSELVES - Instrumente de politică pentru autonomia energetică a 

clădirilor şi EMPOWERING - Sprijinirea autorităţilor publice locale să 

elaboreze strategii integrate în domeniul energiei durabile, în parteneriat cu 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, proiecte ce au drept scop 
planificarea măsurilor energetice în noul Cadru pentru Politici Climatice şi 

Energie 2030, cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energie 

regenerabilă şi eficienţă energetică; 
 - vazândl că în prezent sunt constituite două grupuri de lucru, unul pentru 

implementarea angajamentelor asumate în cadrul Convenției Primarilor (anexa 
nr. 1 la H.C.L. nr. 77 din 30.04.2015) și unul pentru implementarea proiectelor 
EMPOWERING și ENERSELVES (anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28 din 
28.02.2017), iar o parte a membrilor ce constituiau grupurile aprobate anterior 
nu își mai desfășoară activitatea profesională în cadrul administrației publice 

locale Roman; 



 
     În baza prevederilor Legii nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa 

energetică, a Strategiei Energetice a Municipiului Roman pentru perioada 2015-
2020, a H.C.L. nr. 159/2014 privind aprobarea aderării Municipiului Roman la 

Convenţia Primarilor, a H.C.L. nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de 
Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman și a H.C.L. nr. 

28/2017 privind constituirea Grupului local pentru energie durabila (GLE); 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b și alin.4, lit .e, art. 45, alin. 1, 
precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001R, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Ţinând cont de faptul că proiectele EMPOWERING și ENERSELVES vin 
în sprijinul Municipiului Roman pentru orientarea către o societate cu emisii 

reduse de carbon, prin sporirea capacităţilor municipalităţilor de a contura 

strategii şi planuri energetice integrate, dar şi pentru actualizarea Planului de 
Acţiune privind Energia Durabilă care este un instrument în continuă dinamică 

generată de datele apărute în monitorizarea anuală a emisiilor, propun spre 
dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al Municipiului Roman proiectul de 

hotărâre pentru constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) 

pentru implemetarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul 
Convenției Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES, 
conform anexei atașate. 
         

 
 

Şef Birou Monitorizare Mediu 
Irina Mariana SCORŢANU 

 
 

 


