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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 
 Având în vedere: 
- măsurile adoptate de Uniunea Europeană privind clima şi energia din surse 
regenerabile (martie 2007), Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului Europei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 
- necesitatea elaborării unui Plan de acţiune privind energia durabilă, în concordanţă 
cu Strategia de Dezvoltare a Orașului Nădlac 
- necesitatea armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului şi al 
surselor de energie regenerabilă prin creşterea nivelului de cunoştinţe privind 
politicile de eficienţă energetică, dezvoltarea instrumentelor de creştere a capacităţii 
de formare de personal şi de specialişti în acest domeniu, precum şi a dezvoltării de 
noi tehnologii naţionale; 
- necesitatea elaborării unui Plan de acţiune privind energia durabilă, în concordanţă 
cu Strategia de Dezvoltare a Orașului Nădlac 
- lansarea apelului de propuneri de proiecte „Energie Inteligentă Europa – Apel 
2010”, de Agenţia executivă pentru competitivitate şi inovare (EACI) în cadrul 
Programului Cadru „Competitivitate şi inovaţie 2007-2013”; 
- prevederile Deciziei nr. 1693/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program cadru pentru competitivitate şi 
inovaţie (2007-2013); 
- adresa Primăriei municipiului Arad nr.61145/14.09.2011, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.11755/19.09.2011 
 

Propun Consiliului Local Nădlac: 
 

Supunerea spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
aderării Orașului Nădlac la Pactul Primarilor pentru energii regenerabile locale. 

Pactul Primarilor constituie o iniţiativă a Comisiei Europene care încurajează şi 
sprijină oraşele să joace un rol cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice la 
scară locală şi regională. 

Aderând la Pactul primarilor, edilii se obligă să economisească energia, să 
promoveze energia din surse regenerabile şi să-şi sensibilizeze cetăţenii faţă de 
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problema energiei. Autorităţilor locale le revine un rol crucial în atenuarea 
schimbărilor climatice. Peste jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră sunt 
produse în şi de oraşe, având în vedere că în oraşe, locuieşte şi munceşte 80% din 
populaţie şi tot aici se consumă până la 80% din totalul energiei. 

Prin semnarea acestui Pact, oraşele semnatare se angajează să depăşească 
obiectivele asumate în cadrul politicii UE privind energia în ceea ce priveşte 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon, prin ameliorarea eficacităţii energetice şi 
prin producerea şi utilizarea unei energii mai puţin poluante. 

Totodată, prin aderarea la „Pactul Primarilor” oraşele semnatare se 
angajează, printre altele, să organizeze „zile ale energiei” sau „zile ale Pactului 
oraşelor”, în cooperare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate, să participe 
în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema „Energie durabilă 
pentru Europa”, să adapteze structurile urbane prin alocarea de resurse umane 
suficiente în vederea întreprinderii unor acţiuni în acest sens. 

Semnatarii Convenţiei se angajează, de asemenea, să elaboreze, să supună 
spre aprobare şi să implementeze un Plan de acţiune pentru sprijinirea energiei 
durabile, în care expun mijloacele care le vor permite să atingă aceste obiective pe 
teritoriile lor, în special acţiunile care privesc atât sectorul public, cât şi cel privat. 

Pactul primarilor este o conferinţă anuală iniţiată de Comisia Europeană în 
2009. Cu cei peste 500 de primari care se alătură anul acesta, numărul semnatarilor 
se ridică la peste 1 600 de edili din 36 de ţări reprezentând 120 de milioane de 
cetăţeni. Creată în 2008, ceremonia privind Pactul Primarilor s-a desfăşurat pentru 
prima dată la 10 februarie 2009, în cadrul Săptămânii energiei durabile a Uniunii 
Europene. Circa o sută de primari au fost invitaţi să participe la acest eveniment în 
hemiciclul Parlamentului European, la Bruxelles. Până în prezent, peste 1500 de 
oraşe şi 36 de state au semnat Pactul. Multe dintre ele şi-au prezentat deja planul 
de acţiune, ceea ce dovedeşte că lupta împotriva schimbărilor climatice la scară 
locală este un mijloc excelent pentru stimularea unor investiţii inteligente, crearea 
de locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. În paralel, Comisia şi 
celelalte instituţii dezvoltă noi politici şi programe de sprijin pentru întărirea acestei 
iniţiative. 
 

 
Primar, 

VASILE CICEAC 
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