
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL  BUZĂU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Buzău la Convenția Primarilor- 
angajament voluntar al autorităților locale în vederea dezvoltării unor 
planuri locale de acțiune pentru promovarea eficienței energetice și a 

energiei durabile 
 
 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință 
extraordinară; 
 
      Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul 276/CLM/02016 prin care se propune aderarea Municipiului 
Buzău la Convenția Primarilor – angajament voluntar al autoritătilor locale 
în vederea dezvoltării unor planuri locale de acțiune pentru promovarea 
eficienței energetice și a energiei durabile. 
       - raportul Serviciului Investiții, Programe/Proiecte cu Finanțare 
Internă/Externă și Achiziții Publice, precum și avizul Comisiei pentru 
Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apararea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor. 
      - prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările 
și completările ulterioare; 
      - prevederile prevăzute în Convenția Primarilor; 
      În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e),  și alin.(7)  lit. a), art. 45, alin. 
(2) lit. f), 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 aderarea Municipiului Buzău la Convenția 
Primarilor – angajament voluntar al autoritătilor locale în vederea dezvoltării 
unor planuri locale de acțiune pentru promovarea eficienței energetice și a 
energiei durabile. 
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Art.2.- Se mandatează Primarul Municipiului Buzău să semneze 
Convenția Primarilor. 

Art.3.- Convenția Primarilor și formularul de adeziune, fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4.- Primarul municipiului Buzău și Serviciul Investiții, 
Programe/Proiecte cu Finanțare Internă/Externă și Achiziții Publice vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
 

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                  Inspector cu atribuții  
                                                                                  delegate de secretar,                                                                                                                                                  

                                                                                   George Sava                                 
                                                                                              

         
 
 
 
 
Buzău, 18 octombrie 2016 
Nr.195 
      
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 18 octombrie 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 22 voturi pentru, -
- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
22 consilieri prezenţi la şedinţă. 


