ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă
2015-2020”
al Municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință
extraordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub numărul 322/CLM/18.11.2104 prin care se propune aprobarea Planului
de Acțiune pentru Energie Durabilă 2015-2020 al Municipiului Buzău.
- raportul Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte,
precum și avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului
- prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile prevăzute în Convenția Primarilor privind atingerea țintelor
strategice pentru creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de
CO2 prin intermediul unui randament energetic sporit pentru o dezvoltare
durabilă.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin.(4), lit. e), și alin.(6) lit. a), pct.9
și pct.11, art. 45, alin. (2) lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.- Se aprobă Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 20152020 al Municipiului Buzău, conform Anexei 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău și Serviciului Elaborare,
Dezvoltare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Constantin Florescu

CONTRASEMNEAZĂ:
INSPECTOR
CU ATRIBUŢII DELEGATE
DE SECRETAR,
George Sava

Buzau, 14 noiembrie 2016
Nr. 220

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 14 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de
21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în
funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

