ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 65
privind aderarea UAT Ocna Mureş la Convenţia (Pactul ) Primarilor şi semnarea Acordului
de pareteneriat cu Agenţia locală a Energiei –ALEA Alba Iulia.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.03.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.326/24.03.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere expunerea de motive nr 4502/22.03.2016 a domnului primar al oraşului
Ocna Mureş şi raportul nr.4501/22.03.2016 înaintat de către Biroul urbanism, tehnic, investiţii,
construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş, avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile
cuprinse în Legea nr 372/2005, O.G.R nr 22/2008, H.G.R nr 1479/2009, Legea nr .220/2008, H.G.R
958/2005, toate cu modificările şi completările ulterioare, Directiva Europeana 2006/32/CE şi
Directiva Europeana 2005/32/CE;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e şi pct. 7, lit. c, art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115, alin. (1) lit. b)
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă aderarea UAT Ocna Mureş la ,,Convenţia pentru energii regenerabile locale”
denumită ,,Convenţia Primarilor” ca instrument de lucru creat de către Comisia Europeana în folosul
autorităţilor locale pentru susţinerea acţiunilor de reducere a emisiilor de CO 2 şi pentru utilizarea
energiei curate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş pentru a semna adeziunea şi actele care
decurg din calitatea de membru a UAT Ocna Mureş la Convenţia (Pactul) Primarilor.
Art. 3. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între UAT oraşul Ocna Mureş (Primăria
oraşului Ocna Mureş) şi Agenţia Locală a Energiei Alba- ALEA, asociaţie neguvernamentală şi
nonprofit organizată în baza O.G nr 26/2000, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de UAT
oraşul Ocna Mureş, în calitate de semnatar al Convenţiei Primarilor aprobată prin art.1 şi art.2,
conform anexei nr. 2,care face parte integrantă din prezenta.
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş pentru a semna Acordul de Parteneriat
cu Agenţia Locală a Energiei Alba – ALEA, aprobat conform art. 3.
Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
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- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii
Ocna Mureş, 31.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

RED/DACT:TOM.
EXP:5; ANEXE:2;
.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ,
PANDOR NICUŞOR

Nota: consilieri in functie:17, prezenţi: 15; voturi pentru:15.
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