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RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de Hotărâre privind aprobarea
Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC)
al municipiului Piatra Neamţ
Văzând referatul de aprobare nr. _____ din 03.05.2019 prin care Primarul Municipiului Piatra
Neamţ - domnul Dragoş CHITIC, propune Consiliului Local proiectul de Hotărâre privind aprobarea
Planului de Acţiune privind Energia Durabilă şi Clima (PAEDC) al municipiului Piatra Neamţ
şi avand in vedere:
 Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 27.02.2018 privind aderarea municipiului
Piatra Neamţ la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia (Covenant of Mayors for Climate
and Energy - CoM) şi împuternicirea d-lui Primar – Dragoş CHITIC să semneze Convenţia în
numele municipiului Piatra Neamţ
 Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 23.02.2017 privind încheierea unui Acord de
infiinţare pentru crearea Grupului Local pentru Energie (GLE) Durabilă în Regiunea Nord-Est,
încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de coordonator al G.L.E.
Durabilă în Regiunea Nord-Est şi Primaria municipiului Piatra Neamţ, ca membru al G.L.E Durabilă
în Regiunea Nord-Est:
 Angajamentele luate de municipiul Piatra Neamţ, în calitate de membru semnatar al
Adeziunii la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, şi anume:
 să indeplinească, în teritoriul său administrativ, obiectivele UE privind clima şi
energia;
 să asigure strategia şi planul de acţiuni privind atingerea obiectivului UE de reducere
a gazelor cu efect de seră cu 40% până in 2030;
 să elaboreze un Inventar de Referinţă al Emisiilor (IRE):
 să elaboreze o Evaluare a Riscurilor si Vulnerabilitătilor legate de schimbările
climatice;
 să prezinte un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă si Clima, in termen de doi ani
de la data deciziei de aderare la CoM;
 să elaboreze un raport privind progresele inregistrate, cel putin o data la doi ani,
incepand cu data prezentarii Planului de Actiune privind Energia Durabilă si Clima, in
scopul evaluării, monitorizării si verificării;
SIGC/Ds.XI.A8
PD/PD/ 2 ex.
06.05.2019

 Proiecţiile financiare pentru perioada de după anul 2020 privind viitoarele alocări de
fonduri europene:
 Reprezentanti ai Directiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europe estimau, la
finele anului 2017, alocări financiare de 25-30% din FEDR pentru domeniul „schimbări
climatice", aferente perioadei de programare 2021-2027;
 Finanţarea măsurilor privind energia durabilă va continua cu alocări financiare in
creştere faţă de perioada actuală de programare (6% - 20% din FEDR);

 Faptul ca accesarea finanţărilor din fonduri europene este condiţionată de existenţa unor
documente strategice care să demonstreze o bună cunoaştere a situaţiei actuale a teritoriului reprezentat şi
o prioritizare a acţiunilor vizate astfel încât sa fie asigurate coerenţa şi eficienţa utilizării fondurilor;
 Faptul că elaborarea Planului de Actiune privind Energia Durabilă si Clima nu
presupunE implicaţii financiare din partea municipiului Piatra Neamţ.
Competenţele Consiliului Local prevazute la art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
considerăm că proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune privind Energia
Durabilă şi Clima (PAEDC) al municipiului Piatra Neamţ poate fi supus aprobării Consiliului Local,
conform anexei la prezenta.
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