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UAT Municipiul Piatra Neamt 

Nr.________ /        .05. 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) 

al municipiului Piatra Neamţ 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 27.02.2018, Consiliul Local al 

municipiul Piatra Neamţ a împuternicit pe dl.Primar – Dragoş CHITIC să semneze, în 

numele municipiului Piatra Neamţ, Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia 

(Covenant of Mayors for Climate and Energy - CoM). 

În vederea: 

 îndeplinirii obiectivelor de atenuare şi de adaptare; 

 transformării în realitate a angajamentelor însuşite prin Documentul    de 

angajament stabilit prin semnarea Convenţiei, 

UAT Piatra Neamţ şi-a asumat parcurgerea etapizată a unui calendar (foaie de parcurs), 

elaborarea unui Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) şi monitorizarea 

periodică a progreselor realizate. 

Prin realizarea PAEDC, Primăria municipiului Piatra Neamţ demonstrează transpunerea în 

practică a abordării angajamentelor principale asumate ca membru semnatar al Convenţiei, şi 

anume: 

 Reducerea emisiilor de CO2 (și, eventual, și reducerea altor gaze cu efect de seră) pe 

teritoriul localității sale cu cel puțin 40 % până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței 

energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 

 Intensificarea rezistenței municipiului Piatra Neamţ prin adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. 

De asemenea, în vederea îndeplinirii obiectivelor de atenuare şi adaptare, prin 

elaborarea PAEDC, au fost realizate primele trei angajamente (etape) ale calendarului de 

implementare: 

 S-a realizat Inventarul de Referinţă al emisiilor (IRE) de CO2. Ţinta de 

reducere a emisiilor de CO2  pentru municipiul Piatra Neamţ este de 40% în anul 

2030 faţă de anul 2006 (ales ca an de referinţă); 

 S-a realizat Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților legate de 

schimbările climatice; 

 S-a realizat Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) 

al Municipiului Piatra Neamţ, constituit din două părţi distincte : 

- Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), cu prezentarea tuturor 

acţiunilor de atenuare prevăzute până în anul 2030; 

- Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) cu 

prezentarea tuturor acţiunilor de adaptare prevăzute până în anul 2030. 
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În  vederea  implementării  cu  succes  a  PAEDC,  sunt  propuse  următoarele  

acțiuni concrete din partea tuturor părţilor responsabile/implicate pentru perioada 2019-2030 (la 

acțiunea de monitorizare din anul 2021, Primăria Municipiului Piatra Neamţ va reevalua 

aceste acțiuni, unele dintre acestea putând continua până în anul 2030): 

 

 Aprobarea PAEDC în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea unei H.C.L. în acest sens; 

 Corelarea PAEDC cu toate documentele de planificare urbanistică/strategică existente 

și/sau elaborate ulterior la nivel local; 

 Elaborarea  studiilor  de  fundamentare/oportunitate  necesare  implementării măsurilor 

de eficienţă energetică şi de adaptare la schimbări climatice propuse în PAEDC (de ex. 

Studii privind reabilitarea termică a clădirilor, integrarea de SRE, producerea 

locală de energie verde, studii de inundabilitate, de evaluare a riscurilor unor clădiri, de 

mobilitate etc.); 

 Elaborarea  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  proiectelor  identificate  în 

Planul de Acțiune; 

 Identificarea, analizarea și selectarea surselor de finanțare pentru proiectele propuse spre 

implementare; 

 Identificarea  partenerilor  publici  și  privați  pentru  dezvoltarea  și  implementarea 

proiectelor; 

 Realizarea de acorduri de parteneriate între Primărie și actorii relevanți de la nivel local, 

județean și național pentru realizarea proiectelor din PAEDC; 

 Identificarea  și  informarea  potențialilor  beneficiari  asupra  surselor  de  finanțare 

complementare existente pentru creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene; 

 Planificarea multianuală a  bugetului având în  vedere resursele necesare pentru 

implementarea proiectelor; 

 Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes 

a proiectelor; 

 Implementarea proiectelor; 

 Promovarea  rezultatelor  proiectelor  la  nivel  național  și  internațional  (materiale 

promoționale, participare la manifestări, etc.); 

 Monitorizarea  stadiului  implementării  proiectelor  și  realizarea  unor  rapoarte  de 

progres, inclusiv prin realizarea unui comitet unic de monitorizare a proiectelor din 

domeniul energiei și al adaptării la schimbări climatice (prin extinderea și întărirea unei 

structuri deja existente); 

 Evaluarea intermediară a PAEDC;  

 Revizuirea PAEDC pe baza evaluării și luarea de măsuri reparatorii. 

Considerând lega1ă şi oportună propunerea de mai sus, supun aprobării Consiliului 

Local al municipiului Piatra Neamţ, proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune 

pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Piatra Neamţ. 

INIŢIATOR 

PRIMAR, 

DRAGOŞ CHITIC 

 


