MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în
vederea utilizării în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin
programele finanţate de Sectorul 1 al Municipiului București” de către Agenţia pentru
Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii
obligaţilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene
„Covenant Of Mayors”
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate al Directorului Direcţiei Investiţii;
Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al
Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6, alin.(14) şi alin.(17), precum şi art.9, alin.(12),
alin.(13), lit. a) şi b) şi alin.(14) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.
119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la
înfiinţarea „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul
Energiei Sector 1 Bucureşti”;
Luând
în
considerare
Hotărârea
Consiliului
Local
al
Sectorului
1
nr. 415/13.12.2007 privind aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii
mandatului Primarului Sectorului 1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei
Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării cofinanţării acesteia;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea
participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul
European MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea
proiectului de la bugetul local;
În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă derularea proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în vederea
utilizării în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin programele
finanţate de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti” de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi

Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de către
Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene „Covenant Of Mayors”.
Art.2. Se aprobă finanţarea proiectului menţionat la art. 1 cu echivalentul în lei al sumei
de 30.000 euro.
Art.3. Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului
Sector 1 Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 28.05.2015.
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