
ROMANIA           

JUDETUL SATU MARE        

ORASUL TASNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 35 

din data de 28 februarie 2019 
 

privind aderarea Orașului Tășnad la Programul European Energy Award – Comunitate 

Sustenabilă – RoEEA – în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și 

Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie  

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr.3614/2019 al Compartimentului  Gospodărie  Comunală din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe 

de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Tășnad; 

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 121/2014 

privind eficineța energetică , cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei 

energetice a României pentru perioada 2007-2020; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 – Se aprobă aderarea Orașului Tășnad la Programul European Energy Award – 

Comunitate Sustenabilă – ROEEA – în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și 

Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie. 

Art.2 – Se aprobă formarea echipei de lucru dedicată programului Comunitate 

Sustenabilă, care să furnizeze informațiile și datele necesare pentru evaluările inițiale și în curs 

de desfășurare, să identifice acțiuni care să îmbunătățească performanța lor durabilă, să 

împărtășească cunoștințe și experiențe cu alți membrii din comunitatea națională și 

internațională, să se implice activ pentru a proteja împreună cetățenii și planeta și să 

îmbunătățească managementul energiei durabile prin aplicarea instrumentelor Premiului 

European pentru Energie,  coform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre si sa se 

implice activ pentru protejarea cetatenilor si planetei. 

Art.3 – Se aprobă plata anuală a cotizației de membru în Programul European Energy 

Award – Comunitate Sustenabilă – RoEEA – gestionat de asociația non-profit România Green 

Building Council, în cuantum de 2400 de lei/an, sumă ce va fi rambursată prin proiectul SAEF 

(proiectul ''Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile''), componenta 

Abordarea integrată a Premiului European pentru Energie, în proporție de 50%, dar nu mai mult 

de 1500 CHF. 

Art.4 – Se aprobă îmbunătăţirea managementul energiei durabile prin aplicarea 

instrumentelor Premiului European pentru Energie, ceea ce presupune accesarea finanțării 

disponibile prin Fondului pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile, 

finanțare ce va servi la întocmirea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă; 

 

 



Art.5 – Se aprobă valoarea maximă de cofinantare a proiectului ce va fi implementat de 

către Orașul Tășnad aferenta finanțării elaborării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 

(PAED) in valoare de 8.500 lei cu TVA, reprezintand maximum 15% din valoarea totala a 

proiectului in suma de 56.700 lei cu TVA. 

Art.6 – Se  împuternicește domnul Grieb Csaba-Francisc – Primarul orașului Tășnad 

pentru semnarea documentelor de aderare a Orașului Tășnad la Programul European Energy 

Award – Comunitate Sustenabilă – RoEEA, pentru obtinerea finantarii si pentru realizarea 

proiectului (PAED si PIEE). 

        Art.7 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad. 

 

                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


