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                                    PROIECT DE HOTARARE Nr.21/07.02.2022 
privind aprobarea aderării Comunei  STALPENI  la „Convenția Primarilor privind Clima și 

Energia’’ 

Consiliul Local al Comunei  Stalpeni, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.02.2022; 
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei 

Stalpeni la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”; 
Analizând: 
• Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. 844/ 07.02.2022 din 

cadrul aparatului de specialitate al  primarului; 
• Referatul de aprobare al Primarului Comunei STALPENI nr. 839/07.02.2022; 
• Avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul  Consiliului Local al Comunei Stalpeni; 
Având în vedere reglementările cuprinse în: 
• Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE; 
• Pachetul 'Fit for 55%' elaborat de Uniunea Europeană la data de 14 iulie 2021 

prin care se modifică o serie de directive europene și sunt introduse noi reglementări; 
• Condițiile de aderare la Convenția Primarilor privind Clima și Energia 

(Covenant of Mayors for Climate & Energy); 
• Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 

elaborată de Ministerul Energiei; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1 Se aprobă aderarea Comunei Stalpeni,judetul Arges la ,,Convenția Primarilor 

privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). 
Art. 2 (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Comuna Stalpeni se angajează în atingerea 

următoarelor obiective: 
1. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunei Stalpeni cu cel 

puțin 55% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare 
sporită a surselor regenerabile de energie; 

2. consolidarea capacității de adaptare a Comunei Stalpeni la efectele 
schimbărilor climatice. 



(2) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Comuna Stalpeni,se angajează în parcurgerea 
următoarelor etape: 

1. elaborarea unui inventar de referință al emisiilor, o evaluare a 
vulnerabilităților și a riscurilor legate de schimbările climatice și un studiu sociologic 
privind gradul de satisfacție al cetățenilor comunei  Stalpeni, 

2. elaborarea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) în 
termen de 2 (doi) ani de la data prezentei; 

3. elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la 2 
(doi) ani, începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și 
clima, în scopul evaluării, monitorizării și verificării. 

Art. 3 (1) Se împuternicește Primarul Comunei Stalpeni, în vederea semnării 
formularului de adeziune la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, prezentat în 
anexa nr. 1, precum și a celorlalte documente aferente. 

Art. 4 (1) Primarul Comunei Stalpeni, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.5.Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre, 
Primarului comunei Stâlpeni,Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea 
exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în Monitorul oficial local la adresa 
de web https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-oficial-local. 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ... voturi favorabile valabil 

exprimate, reprezentând ______% din numărul consilierilor în funcție (___% din numărul 
consilierilor prezenți). 


