
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
  

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 36 din 27 iunie 2013 
privind aprobarea Planului de actiune pentru energii durabile al comunei Dudestii Noi pentru 

perioada 2013 - 2020 

 
Având în vedere prevederile Strategiei Naţionale privind Schimbările climatice 2005 – 

2007 aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr. 645/07.07.2005 şi  Planul Naţional de Acţiune 
pentru Schimbări Climatice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1877/22.05.2005; 

Având în vedere Hotararea Consiliului Local Dudestii Noi Nr. 57 din 14.11.2011 
privind aprobarea aderării Comunei Dudestii Noi la Pactul Primarilor (Covenant of Mayors) şi 
participarea Comunei Dudestii Noi la Proiectul “O abordare inclusivă, de la egal la egal, 
pentru implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi din UE, pentru participarea la 
Pactul Primarilor” („An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and 
wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”) – acronim CONURBANT  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin 1, alin. 2 lit. (b) şi (e), alin. 4 lit. (e) şi (f) şi 
alin. 7 lit. (c) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală – republicată şi 
modificată; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – 
republicată şi modificată; 

În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă, cu 9 voturi pentru -
-- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul de 9 consilieri prezenţi, în şedinţă extraortdinara, 
adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
Art.1: Se aprobă Planului de actiune pentru energii durabile al comunei Dudestii Noi 

pentru perioada 2013 – 2020, anexă la prezenta hotărâre.  
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Comunei Dudestii Noi.  
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Primarului Comunei Dudestii Noi;  
- Primăriei Municpiului Timişoara; 
- Mass - media locale.  

 

 
  
 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G O Ș A  I O N  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 


