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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Sectiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice pentru Municipiul Timişoara” 

 
 

Sectiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
Având în vedere prevederile din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, modificată şi 

completată, care stipulează la art.9, alin.(21) şi alin.(22) următoarele: 
 
"Art.9, alin.(21) - Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 

20.000 de locuitori au obligaţia: 
a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen 
scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit. a) şi b); 
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract 
de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestata în condiţiile legii, sau cu o persoană 
juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii. 

Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) 
lit. a),  se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficientă energetică şi se 
transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate". 

 
Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara este un document 

obligatoriu pentru îndeplinirea condiţiei de eligibilitate în vederea accesării fondurilor pentru proiecte finanţate 
în cadrul POIM 2014-2020, precum şi pentru alte proiecte şi lucrări care presupun creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea planului strategic „Programul de îmbunatatire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara” 
şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
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