
               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

H O T Ă R Â R E  
 

Privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementarii 
proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin 

exploatate din Municipiul Buzău 
 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;   

Având în vedere:  

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
274/CLM/08.09.2020, prin care se propune aprobarea Strategiei de Termoficare a 
Municipiului Buzău în vederea implementarii proiectelor privind creșterea producției de 
energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău; 
- raportul de specialitate comun al Directiei Tehnice si al Serviciului Dezvoltare si 
Implementare Proiecte înregistrat la nr. 98.900/08.09.2020;  

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Buzău 2016-2023”; 

- HCL nr. 220/14.11.2016 privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 
2015-2020” al Municipiului Buzău; 

- Directiva (UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică; 

- Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 

- prevederile POIM Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Promovarea producerii și 
distribuției de energie derivate din surse regenerabile vizează promovarea investiţiilor în 
sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la 
obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită 
din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, respectiv: producţia de energie 
regenerabilă, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie în industrie, prin OS 6.2., 
consumul de energie în gospodării, prin OS 6.3. şi energia prin cogenerare de înaltă eficienţă, 
prin Obiectivul Specific 6.4. Obiectivul specific 6.1 Creşterea producţiei de energie din 
resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producţie 
promovează acțiuni orientate spre creșterea producției de energie regenerabilă, cu accent 
pe resursele regenerabile mai puțin exploatate, respectiv: biomasă, biogaz și energie 
geotermală, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea rețelei de distribuție pentru a prelua 
energia produsă din surse regenerabile. 

- prevederile POIM Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele selectate prin prioritatea de investiții Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. 

 



 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. e), alin. (7), 
lit. i) și art. 139, alin. (3), lit. d), coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 300, alin. (1), lit. e) precum și 
art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1. Se aprobă Strategia de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea 
implementarii proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai 
puțin exploatate din Municipiul Buzău, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice si a Serviciului 
Dezvoltare si Implementare Proiecte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 
             Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului 
Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Municipiului Buzau 
-  Directiei Tehnice 
- Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte 

             Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local al Municipiului Buzau şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului 
Buzau. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Ionuț Sorin Apostu 

  
  
 
  

CONTRASEMNEAZĂ:             
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,        

Eduard Pistol      
  
 
 
 
 

 
Buzău, 16 septembrie 2020  
Nr. 212 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședinţa din data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi 
pentru, 1 abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR – 

Nr. 274/CLM/08.09.2020 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău 
în vederea implementarii proiectelor privind creșterea producției de energie din surse 

regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău 
 

Realizarea unei strategii locale de alimentare cu energie termica este necesara pentru 
stabilirea celor mai eficiente solutii de alimentare cu energie termica a consumatorilor din 
municipiul Buzau. 

In vederea identificarii obiectivelor strategice de investitii necesare pentru reabilitarea 
sistemului de incalzire din municipiul Buzau, este necesara analiza situatiei actuale pentru a 
identifica punctele forte si punctele slabe ale sistemului actual. 

In cadrul strategiei vor fi analizate, de asemenea, caracteristicile tehnice si functionale 
ale principalelor elemente ale sistemului de incalzire din municipiul Buzau, precum si 
resursele energetice disponibile local. 

Deciziile strategice de a realiza investitii pe termen lung, trebuie corelate cu prognozele 
de evolutie a cererii de caldura: numarul de consumatori, dezvoltarea locala a zonelor de 
locuit si posibilitatile de racordare la un sistem centralizat, reabilitarea termica a locuintelor 
etc. 

Obiectivele de investitii care urmeaza a fi realizate trebuie sa asigure punerea in aplicare 
a Acordului de la Paris si investitii in tranzitia energetica: reducerea emisiilor de carbon, 
promovarea surselor regenerabile si combaterea schimbarilor climatice - un „Oras verde” 
intr-o Europa mai verde fara emisii de carbon. 

Sursele de finantare in vederea realizarii proiectului privind creșterea producției de 
energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău sunt POIM Axa 
Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon. Promovarea producerii și distribuției de energie 
derivate din surse regenerabile vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată 
şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 
(20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea 
eficienţei energetice, respectiv: producţia de energie regenerabilă, prin Obiectivul Specific 
6.1., consumul de energie în industrie, prin OS 6.2., consumul de energie în gospodării, prin 
OS 6.3. şi energia prin cogenerare de înaltă eficienţă, prin Obiectivul Specific 6.4. Obiectivul 
specific 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 
(biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producţie promovează acțiuni orientate spre creșterea 
producției de energie regenerabilă, cu accent pe resursele regenerabile mai puțin exploatate, 
respectiv: biomasă, biogaz și energie geotermală, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea 
rețelei de distribuție pentru a prelua energia produsă din surse regenerabile. 

 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

DIRECTIA TEHNICA 

SERV. DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 98.900/08.09.2020 

 

 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău 
în vederea implementarii proiectelor privind creșterea producției de energie din surse 

regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău 
 

 

Obiectivul urmarit prin realizarea Strategiei este reprezentat de identificarea cailor de urmat 
pentru obtinerea urmatoarelor deziderate: 

 Cresterea eficientei energetice a sistemului de incalzire in municipiul Buzau; 

 Analiza solutiilor cu privire la utilizarea energiei regenerabile pentru producerea 
energiei termice pentru diversificarea combustibililor utilizati pentru producerea 
energiei termice (biomasa, deseuri de lemn precum si alte variante) 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in general si in particular la nivelul 
municipiului Buzau; 

 Marirea gradului de disponibilitate a surselor de producere a energiei termice; 

 Cresterea eficientei economice a serviciului public de alimentare cu energie termica 
in municipiul Buzau; 

 Marirea gradului de disponibilitate a surselor de producere a energiei termice; 

 Marirea gradului de siguranta in exploatare a sistemului de producere, transport, 
distributie si furnizare a energiei termice; 

 Identificarea si estimarea investitiilor necesare pentru eficientizarea sistemului de 
incalzire in municipiul Buzau. 

Obiectivele propuse corespund cerintelor impuse de legislatia europeana si nationala 
privind alinierea la normele de eficienta, de poluare si normele de protectia mediului. 

Strategia cuprinde: 
 
I. Analiza situatiei curente:  

(i) analiza cadrului legal și instituțional,  
(ii) analiza situației actuale a sistemului centralizat existent, precum și 

legislația în domeniul energiei și mediului,  
(iii) analiza SWOT privind accesibilitatea resurselor de energie  

II. Strategia de termoficare: 
(i) identifice soluțiile optime de asigurare a agentului termic pentru 

consumatorii din municipiul Buzau,  
(ii) evaluarea efortului investițional și sa prioritizeze realizarea investitiilor  
(iii) surse  de finanțare 

 

 



 

III. Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei în perioada 2020 -2025. 

 
 În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe 

ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                      SERV. DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Ileana Bănucu                                                                              Luminița Colțeanu 


	H O T Ă R Â R E

