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H O T Ă R Â R E A nr.15
din 26.01.2012

privind stabilirea Echipei de lucru pentru dezvoltarea si implementarea
Planului de Actiune privind Energia Durabila ( P.A.E.D. )

al Orașului Nădlac

Consiliul Local al Orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 26.01.2012,
Având în vedere :
 iniţiativa Primarului Orașului Nădlac, exprimată prin expunerea de motive

înregistrată cu nr.722/2012
 referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.733/2012
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.199/19.10.2011 privind aprobarea aderării

Orașului Nădlac la Pactul Primarilor pentru energii regenerabile locale
 prevederilor art. 36 alin (2) lit. „b” coroborat cu art. 36 alin.(4) lit. „f”, art. 36 alin.

(2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin.(7) lit. „c” şi ale art. 115, alin.(1) lit. „b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină

 avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie,
mediu şi turism, administraţie publică locală.

 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social–culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 (1) Se constituie Echipa de lucru pentru dezvoltarea si implementarea Planului de
Actiune privind Energia Durabila ( PAED ) al Orașului Nădlac, in urmatoarea componenta:

1. dna MAZUCH MARINELA- consilier local din cadrul Consiliului Local al Orașului Nădlac –
coordonator

2. dl ALDEA IOAN– inspector de specialitate din cadrul compartimentului administrarea
patrimoniului local- membru

3. dl IASOVICS CLAUDIU– inspector din cadrul compartimentului informatizare din cadrul
primăriei- membru

4. dl ROSZKOȘ IOAN- șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac- membru
5. dl LUCA IOAN- inspector compartiment protecție civilă din cadrul primăriei- membru

Art.2 Responsabilitatile membrilor echipei de lucru pentru dezvoltarea si implementarea
PAED-ului, mentionata la art.1, vor fi :

- implicare activa in dezvoltarea si implementarea PAED-ului
- culegere de date pe sectoarele relevante (date relevante in vederea stabilirii emisiilor

de CO2  )
- comunicare cu partile interesate
- evaluare si stabilirea conditiilor initiale de plecare in stabilirea obiectivelor si tintelor
- propuneri de obiective si tinte
- propuneri de masuri pentru atingerea obiectivelor si tintelor
- stabilirea indicatorilor de monitorizare si masurare
- stabilirea metodelor de evaluare a performantelor
- evaluarea performantelor in atingerea obiectivelor si tintelor
- propuneri de imbunatatire si revizuire a masurilor in vederea atingerii tintelor
- dezvoltarea PAED-ului la nivelul municipiului, conform cerintelor Pactului Primarilor
- raportarea gradului de implementare a PAED-ului



- monitorizarea continua a masurilor din cadrul PAED-ului in vederea atingerii
obiectivelor si tintelor specifice pe sectoarele relevante

Art.3 Sectoarele relevante vizate in dezvoltarea si implementarea PAED-ului, care au impact
asupra mediului, iar consumurile din aceste sectoare duc la generarea de emisii de CO2 , vor
fi :

- transport
- energie
- institutional
- rezidential
- industrial
- deseuri
- apa
- agricultura

Art.4 Echipa de lucru mentionata la art. 1 isi va desfasura activitatea sub indrumarea
consultantului extern selectat in scopul elaborarii Raportului Strategic privind Schimbările
Climatice la nivelul Orașului Nădlac, care să cuprindă un Plan de actiune strategic  privind
combaterea si atenuarea efectelor schimbărilor climatice în Municipiul Arad (denumit PAED).
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului orașului Nădlac
- persoanelor nominalizate din cadrul compartimentelor și serviciilor din cadrul primăriei

Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Șomrak Dușan Secretar

Gros Alexandru


