
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Directoratul General pentru Energie  
al Comisiei Europene şi Consiliul Judeţean Alba pentru susţinerea  politicilor de dezvoltare 

sustenabilă în domeniul energiei 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 octombrie 2013; 
Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene şi Consiliul 

Judeţean Alba pentru susţinerea  politicilor de dezvoltare sustenabilă în domeniul energiei. 

• Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 16.261/14.10.2013 la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Directoratul General pentru 

Energie al Comisiei Europene şi Consiliul Judeţean Alba pentru susţinerea  politicilor de 

dezvoltare sustenabilă în domeniul energiei. 

Vazand: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Cooperare interinstitutionala si 

mediu de afaceri. 

Având în vedere prevederile: 

• art. 91, alin. (6), lit a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1  Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Directoratul General pentru Energie al 

Comisiei Europene şi Consiliul Judeţean Alba pentru susţinerea  politicilor de dezvoltare 

sustenabilă în domeniul energiei, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă Acordul de susţinere a Declaraţiei de la Braşov „ Autorităţile locale din 

România susţin Convenţia Primarilor”, potrivit Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Acordul de 

parteneriat dintre Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene şi Consiliul 

Judeţean Alba pentru susţinerea  politicilor de dezvoltare sustenabilă în domeniul energiei şi 



Acordul de susţinere a Declaraţiei de la Braşov „ Autorităţile locale din România susţin 

Convenţia Primarilor” 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                             CONTRASEMNEAZA, 

SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                      Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 24.10.2013 

NR. 191 



ANEXA 1 

 
European Commission 

ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE  
 

DIRECTORATUL GENERAL PENTRU ENERGIE  
AL COMISIEI EUROPENE ŞI 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA   

 

 

                                    Convenția Primarilor din județul Alba 

 

       ACEST ACORD ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE  
 
 

Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene (în continuare DG ENER), Rue de Mot 24, 
BE‐1040 Bruxelles, Belgia reprezentat de către Klaus‐Dieter Borchardt, Director pentru Piața Internă a 
Energiei şi Consiliul județean Alba (în continuare CJ Alba), P‐ța I.I.C Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, județul 
Alba, cod poştal 510 118, reprezentat de către Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului județean Alba. 
 
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ 
 
 
Comisia Europeană a  lansat  în 2008 Convenția Primarilor, deschisă oraşelor  şi municipalităților, de 
toate dimensiunile, din Europa, cu scopul de a implica autoritățile locale şi cetățenii în dezvoltarea şi 
implementarea  politicilor  energetice  a Uniunii  Europene.  Convenția  constă  în  implicarea  oraşelor 
semnatare  de  a depăşi obiectivele UE pentru  reducerea  emisiilor de CO2  prin măsuri  de  eficiență 
energetică, acțiuni legate de sursele de energie regenerabilă şi transport curat /verde.  
 

Comisia Europeană recunoaşte entitățile care acționează ca şi Coordonatori Teritoriali ai Convenției, 
ca  şi aliați principali ai  săi  în  transmiterea mesajului  şi  intensificarea  impactului Convenției. Aceşti 
Coordonatori  Teritoriali  sunt  definiți  ca  acele  autorități  publice  care  sunt  în  poziția  de  a  oferi 
consiliere  strategică  şi  sprijin  tehnic municipalităților  cu  voința politică de  a  se  alătura Convenției 
Primarilor,  dar  fără  abilități  şi  /  sau  resurse  necesare  pentru  a  răspunde  cerințelor  acestuia,  cu 
precădere  pentru  pregătirea,  adoptarea  şi  implementarea  Planurilor  de  Acțiune  pentru  Energie 
Sustenabilă. 
 

Consiliul  județean Alba  are  printre  scopurile  sale  principale  cooperarea  cu municipalitățile  pentru 
dezvoltarea politicilor acestora şi a programelor de management.  
 
CJ Alba a considerat extrem de pozitivă activitatea Convenției Primarilor şi rezultatele sale potențiale, 
încă de  la  lansarea sa; de aceea a decis să consolideze promovarea Convenției Primarilor  în rândul 
municipalităților din aria sa de competență şi să intensifice sprijinul său pentru localitățile care decid 
să  formalizeze  angajamentul  lor  față  de  Convenție  printr‐o  cooperare  fructuoasă  cu  toți  ceilalți 
Coordonatori ai Convenției care operează în raza sa de competență. Pentru a realiza toate acestea, CJ 
Alba  este  interesat  să  lanseze  un  program  specific  de  sprijinire  a  consiliilor  locale  în  îndeplinirea 
condițiilor  de  aderare  la  Convenția  Primarilor,  incluzând,  printre  altele,  pregătirea  Planurilor  de 
Acțiune pentru Energie Sustenabilă la nivel municipal. 
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ASTFEL, SE STABILESC URMĂTOARELE  
 
I 
 

DG ENER recunoaşte public Consiliul județean Alba ca un actor major în Convenție, în calitatea sa de 
Coordonator Teritorial al Convenției pentru autoritățile locale din județul Alba. 
 

II 
 

Consiliul județean Alba se angajează să îndeplinească următoarele sarcini, în raza sa de competență: 
 

a) Să promoveze în rândul municipalităților aderarea la Convenția Primarilor. 
 

b) Să ofere  finanțare  Semnatarilor,  sub  formă de  sprijin  financiar  direct  (grant‐uri,  subvenții, 
etc.)  sau prin personal alocat  cu  titlu de  sprijin  tehnic pentru pregătirea  şi  implementarea 
Planurilor de Acțiune pentru Energie Sustenabilă. 

 
c) Să  definească  domeniul  şi  metodologia  pentru  evaluare,  monitorizare  şi  rapoarte  de 

verificare, sprijinind implementarea Planurilor de Acțiune. 
 

d) Să ofere  sprijin  tehnic pentru organizarea de evenimente publice  (Zilele Energiei) pentru a 
creşte interesul de implicare în Convenție. 

 
e) Să  raporteze,  regulat,  către DG  ENER  al Comisiei Uniunii  Europene  rezultatele obținute  în 

județul Alba şi să participe la discuții despre implementarea strategică a Convenției propuse 
de către Comisie. 

 
f) Să  coopereze  cu  toți  ceilalți  Coordonatori  ai  Convenției  implicați  în  politicile  Convenției 

Primarilor, în aria sa de competență. 
 
III 
 

DG ENER, la rândul său, se angajează să: 
 

a) Să asigure vizibilitate pentru inițiativele întreprinse de către Consiliul județean Alba (ex.: prin 
profil  online,  ştiri  web,  puncte  de  referință  referitoare  privind  excelența  pe  website‐ul 
Convenției Primarilor sau prin materiale promoționale sau evenimente) 

 
b) Să  partajeze  şi  să  dezbată  informațiile  disponibile  pentru  a  asigura  progresul  în  atingerea 

obiectivelor comune. 
 

c) Să informeze, în timp util, despre noile progrese în evoluția activităților  Convenției.  
 
IV  
 

Acest acord nu  implică nici un angajament  legal  şi / sau bugetar  între Comisie  şi Consiliul  județean 
Alba. 
 
Acest acord va  fi reînnoit automat,  în  fiecare an, dacă nu se decide altfel de către una sau ambele 
părți. 
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Părțile  vor  coopera  şi  vor  munci  împreună,  în  termeni  egali    pentru  beneficiul  lor  reciproc,  în 
atingerea obiectivelor prezentate. Dacă vreuna dintre prevederi sau prevederile prezentului acord se 
dovedesc a fi impracticabile, părțile sunt de acord să pregătească noi alternative pentru a contribui la 
scopurile Convenției.  
 
Acest Acord este semnat în duplicat şi tradus în două limbi (engleză şi română). Părțile sunt de acord 
ca în eventualitatea unei neconcordanțe în traducerea celor două versiuni, textul în limba engleză va 
predomina.  
 
 
 
 
 

European Commission 
Directorate General for Energy 

 
 
 
 

Klaus‐Dieter Borchardt 
Director for Internal Energy Market 

 
 
 
 

 
Consiliul județean Alba 

 
 
 
 

 
Ion Dumitrel 

Preşedintele Consiliului județean Alba 
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Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD DE SUSȚINERE 

 

Declarația de la Braşov: „Autoritățile locale din România susțin Convenția Primarilor” 

inițiată de Clubul Primarilor Semnatari 

 

 

Consiliul județean Alba având cod de  înregistrare fiscală nr. 4562583 cu sediul  în localitatea Alba Iulia, 

Piața  I.I.C. Brătianu, nr. 1 cod poştal 510118,  județul Alba, reprezentată  legal prin dl.    Ion Dumitrel  în 

calitate de Preşedinte, declar că susțin, în numele autorității publice pe care o reprezint, Declarația de la 

Braşov:  „Autoritățile  locale  din  România  susțin  Convenția  Primarilor”,  inițiată  de  Clubul  Primarilor 

Semnatari. 

 

Autoritatea publică pe care o reprezint se declară de acord cu această Declarație şi sprijină acest demers 

pentru  a aduce  la  cunoştința  autorităților  centrale existența Convenției Primarilor  şi  impactul acestei 

inițiative în România, numărul mare de Semnatari români şi angajamentele pe care aceştia şi le asumă, 

problemele cu care se confruntă şi care sunt propunerile lor de soluționare. 

   

 

      Data            Semnătura            Ştampila 
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