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HOTĂRÂREA 

Nr. 52 din 19 mai 2014 
privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 36/2013 privind  aprobarea Planului de 
acţiune pentru energii durabile al comunei Dudeştii Noi pentru perioada 2013-2020 

 
  

Având în vedere Referatul  nr. 5422/14 mai 2014 al primarului comunei Dudeştii Noi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeştii Noi nr.36 din 2011 

prin care s-a aprobat aderarea Comunei Dudeştii Noi  la Convenţia Primarilor (Covenant of 
Mayors)  şi participarea în calitate de localitate a conurbaţiei la Proiectul „An inclusive peer-
to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the 
CovenANT of Mayors”,  cod IEE/10/380/SI 2.589427 – acronim CONUBANT, derulat în 
cadrul Programului Intelligent Energy Europe.  

Având în vedere avizele  comisiilor de specialitate EDUX, ECOF, JUREX şi AGRUM 
ale Consiliului Local, 

avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliuLlui 
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
      analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115  alin. (1) şi (2) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 

 
în temeiul prevederilor art. art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 

Art. I. - Se înlocuieşte anexa H.C.L. nr. 36/2013 cu anexa prezentei hotărâri care face 
parte integrantă din aceasta.  

Art. II. - Se aprobă numirea echipei responsabile de înregistrarea Planului de Acţiune 
pentru Energii Durabile a Comunei Dudeştii Noi  pe pagina oficială a Convenţiei Primarilor 
www.eumayors.eu, în vederea evaluării PAED şi pentru implementarea şi monitorizarea 
implementării măsurilor şi acţiunilor  din Prezentul Plan de Acţiune pentru Energii Durabile a 
Comunei Dudeştii Noi, formată din: 

a) Alin-Adrian NICA - primarul Comunei Dudeştii Noi; 
b) Nicu-Viorel ONEŢ- administrator public în cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi; 
c) Mihaela-Graţiana TISAN, consilier pe probleme de dezvoltare locală în cadrul 

Primăriei comunei Dudeştii Noi; 
d) - Domnul/Doamna – Gheorghe CHIRVĂSITU - consilier local – Consiliul Local al 

Comunei Dudeştii  Noi; 
e) - Domnul/Doamna  -  Petre NEGRICIOIU - consilier local – Consiliul Local al 

Comunei Dudeştii  Noi; 

http://www.eumayors.eu/


Art. III. - Se aprobă implementarea până la sfârşitul perioadei de implementare, luna 
Mai 2014, conform cerinţelor Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU 
CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”,  a 
următoarelor două  acţiuni în domeniul :  

1.Completare goluri la cele 45 ha de pădure  plantate pe vechiul deponeu al comunei 
Dudeştii Noi  

2. Monitorizarea consumurilor de energie electrică la instituţiile publice proprietate a 
primăriei Dudeştii Noi.  

Art. IV. -  Acţiunile şi măsurile stabilite la art. 3 se vor implementa de către personalul 
din aparatul de specialitate al primarului, resursele financiare urmând a fi alocate din bugetul 
local al comunei Dudeştii Noi. 

Art. V. - Echipa de implementare şi monitorizare a PAED al Comunei Dudeştii Noi va 
elabora şi depune spre analiza Consiliului Local al Comunei Dudeştii  Noi şi spre informare 
Primăriei Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu până la 16.06.2014 un raport de 
implementare a măsurilor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.  

Art. VI. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Comunei Dudeştii Noi şi echipa de Implementare şi monitorizare a PAED. 

Art. VII. - Prezenta hotărâre se comunică:  
a) prefectului judeţului Timiş;  
b) primarului comunei Dudeştii Noi;  
c) membrilor echipei de implementare şi monitorizare a PAED; 
d) Primăriei municipiului Timişoara; 
e) Oficiului Convenţiei Primarilor Bruxelles (Covenant of Mayors Office Brussels); 
f) cetăţenilor prin afişare. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Tamara-Rodica NIŢĂ          

SECRETAR                                                                   
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