
 1 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice 

 in orasul Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse  in : 
- Art. 9 alin (20) din Legea nr.12/2014 – privind eficienta energetica; 

- Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G.nr.1460/2008 privind Strategia nationala  pentru dezvoltare durabila a Romaniei – 

Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; 

- H.G.nr.1069/2007 – Strategia Energetica a Romaniei 2007 – 2020, actualizata pentru 

perioada 2011 – 2020; 

- O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

Serviciul Urbanism si raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si 

turism ; 

  

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art. 1 Se aproba Programul de imbunatatire  a eficientei energetice in orasul Valenii de Munte, 

conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Serviciul urbanism,  Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale şi Biroul administraţie publică locală. 

  

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se comunica 

personelor interesate si se publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Calinoiu Dragos 

                                                                           

CONTRASEMNEAZA: 
                          SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 
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ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

NR. __________/________________ 

 
 
 

RAPORT 

 

privind aprobarea  
Programului de imbunatatire a eficientei energetice in 

 ORASUL VALENII DE MUNTE 
 
 

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atentiei dvs. se referă la aprobarea 
Programului de imbunatatire a eficientei energetice in  Orasul Valenii de Munte 

Îmbunătătirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 
nationale, datorită contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentării cu 
energie, dezvoltării durabile si competitivitătii, la economisirea resurselor energetice primare 
si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/ 18.07.2014 privind eficienta energetică, 
cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 alin.(20) - Autoritătile administratiei publice locale 
din localitătile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia să întocmească 
programe de îmbunătătire a eficientei energetice în care includ măsuri pe termen scurt si 
măsuri pe termen de 3-6 ani. 

Programului de imbunatatire a eficientei energetice in  Orasul Valenii de Munte are la 
baza politica natională în domeniul energiei si mediului si strategiile si politicile locale în acest 
domeniu (ex. planificarea urbană, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, 
integrarea în politica de dezvoltare regională, etc). 

Conditiile si nevoile localitătii (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potentialul 
economic al resurselor regenerabile locale) vin in sprijinul comunitatii pentru rezolvarea 
problemelor specifice directiilor de dezvoltare Orasului Valenii de Munte pe baza atributelor 
teritoriale existente si prin investitiile care vor contribui la întărirea coeziunii teritoriale si la 
dezvoltarea caracterului urban. 

   
Fată de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte 

aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice in  Orasul Valenii de Munte 
 

 
                 

Serviciul Urbanism si 
Amenjarea Teritoriului 

Chiroiu Nicolae 
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ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR. __________/________________ 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea  
Programului de imbunatatire a eficientei energetice in 

 ORASUL VALENII DE MUNTE 
 
Îmbunătătirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 

nationale, datorită contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentării cu 
energie, dezvoltării durabile si competitivitătii, la economisirea resurselor energetice primare 
si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

In acest sens, este necesara formularea unor obiective clare si a unui set de masuri ce 
se vor transpune in proiecte, cu scopul alinierii la cerintele legislatiei in vigoare cu privire la 
cresterea eficientei energetice pentru fiecare sector de interventie identificat ca fiind prioritar, 
precum si definirea unor linii directoare prin care sa se atinga obiectivele si masurile propuse 
si identificarea unor posibile surse de finantare. 

In scopul concretizarii si armonizarea acestor obiective la nivelul Orasului, a fost 
intocmit Programului de imbunatatire a eficientei energetice in  Orasul Valenii de Munte. 
  

Fată de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte 
aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice in  Orasul Valenii de Munte 

  
 

 

 
Primar 

Florin Constantin 
 

 

 


