HOTĂRÂREA NR. 224
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN
MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2018,
legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub
nr. 19695/11.07.2018 şi Raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare
Externă, înregistrat sub nr. 19696/11.07.2018;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere:
- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 gestionat de Autoritatea de
Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015;
- Ghidul Solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor publicat pe data de
7.12.2016;
- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Decizia nr. 7DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferente localităților cu o populație mai
mare de 5000 locuitori a Șefului Departamentului pentru Eficiență energetică din cadrul
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale, din cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, din cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public,
În conformitate cu art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (e), art. 45 alin.(1) și (6), art.
49 alin. (1) şi (2) și art. 115 alin. (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul
Tulcea, Județul Tulcea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 26 din 27.02.2017, se revocă.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Urbanism,
Amenajare Teritoriu, Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă şi Serviciul
Dezvoltare Investiții.
Art.4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura
comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 consilieri
locali prezenţi.
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