ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 112 din 29.11.2016
privind aprobarea

“ PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE
AFERENT LOCALITATII MURFATLAR”

Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinţa ordinara azi, 29.11.2016;
Vazand:
-

Adresa M.D.R.A.P.

cu nr. 67911/26.08.2016 si inregistrata sub nr. 5712/08.09.2015 la

Primaria orasului Murfatlar si adresa Institutiei Prefectului Judetul Constanta cu nr.
13115/07.06.2016 si inregistrata sub nr. 3856/09.06.2016

la Primaria orasului Murfatlar;

- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin Saghiu ;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de dra Sandu Nina ;
- Avizul comisiilor nr.4;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor Directivei nr. 27/2012 cu privire la eficienta energetică , art. 9 alin.
12 din Legea nr.121/2014 - privind eficienta energetică, art.36 alin.2 lit.b, alin. 4 , lit. e, art.45 , art.
115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, Consiliul
Local Murfatlar,
HOTARASTE:
Art. 1 -Aprobarea “ PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI
ENERGETICE AFERENT LOCALITATII MURFATLAR” prezentat in anexa nr. 1 , parte
integranta din prezenta.
Art. 2 - Secretarul oraşului va comunica prezenta hotărâre executivului în
vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru efectuarea
controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ........17..... voturi
pentru, ...…-........ voturi împotrivă şi ....…-........ abţineri.

PRESEDINTE,
BRANESCU NICU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

JUD. CONSTANTA
Oraş MURFATLAR
PRIMARIA MURFATLAR
BIROUL URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI,
TEHNIC, INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

RAPORT TEHNIC DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind „APROBAREA PROGRAMULUI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT LOCALITĂȚII
MURFATLAR”
Subsemnata, Nina Sandu, având funcţia de consilier asistent în cadrul Biroului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investiţii, Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi
Privat, al Primăriei oraşului Murfatlar văzând proiectul de hotărâre APROBAREA
PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT
LOCALITĂȚII MURFATLAR și având în vedere adresele M.D.R.A.P nr. 67911/26.08.2015
înregistrată la Primăria orașului Murfatlar sub nr. 5712/08.09.2015 și INSTITUȚIEI
PREFECTULUI – JUDEȚUL CONSTANȚA nr. 13115/07.06.2016 înregistrată la Primăria
orașului Murfatlar sub nr. 3856/09.06.2016 am constatat:
Directiva cu nr. 27/2012 cu privire la eficiența energetică precizează că Liderii UE s-au
angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020;
În conformitate
cu prevederile Legii 121/2014 - privind Eficiența energetică
Autoritățile administrației Publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5000
locuitori au obligația de a întocmi un Program de îmbunătățire a eficienței energetice în care
includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6ani.
În perioada iulie-octombrie a fost realizat PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT LOCALITĂȚII MURFATLAR.
Programul de eficiență energetică cuprinde Măsuri de economie a energie pe mai multe
sectoare de consum pentru perioada 2016-2020 dintre care: iluminat public; sector public: clădiri
publice, școli, licee, grădinițe; sector rezidențial: blocuri de locuințe, locuințe individuale; utilizare
surse regenerabile.
Obiectivele Programului de îmbunătățire a eficienței energetice:
- Reducerea consumului total de energie în clădirile publice și școli cu 30% până în 2020
- anveloparea clădirilor și concomitent cu modernizarea surselor de încălzire și a sistemelor
de ventilație
- modernizarea consumurilor de energie
- modernizarea sistemului de iluminat, modernizarea consumurilor de energie electrică
- Reducerea consumului de energie electrică în clădirile rezidențiale cu 25% până în 2020:
- reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și modernizarea sistemelor de încălzire
- anveloparea clădirilor individualeși concomitent cu modernizarea surselor de încălzire a
apei menajere
- Îmbunătățirea calității iluminatului public pentru atingerea standardelor în vigoare
- creșterea cu 20% a numărului corpurilor de iluminat concomitent cu reducerea cu 30%
aconsumului general de energie electrică.
- Creșterea gradului de folosire a energiei regenerabile la nivel local:
- construcția unui parc fotovoltaic
- Monitorizarea respectării disciplinei în construcții prin respectarea legislației în vigoare
referotoare la gradul de izolare termică la construcțiile noi.
În vederea realizării obiectivelor tematice legate de creșterea eficienței energetice
Ministerul fondurilor europene a alocat fonduri pentru finanțare în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare și în cadrul Programului Operațional Regional în perioada 2014-2020.
Urbanism,
ing. Nina Sandu

