MUNICIPIULBUCUREŞTI
CONSILIUL LOCALSECTOR6AVIZEAZǍ
S.T.: 692/30.10.2017pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,
DemirelSpiridon

PROIECT

HOTĂRÂRE
privindsolicitareacătreConsiliul General al MunicipiuluiBucureşti de a
împuterniciConsiliul Local al Sectorului 6
săhotărascăînvedereaaderăriiSectorului 6 la
„ConvențiaPrimarilorprivindClimașiEnergia”
AvândînvedereRaportul de specialitate al DirecţieiGeneraleInvestiții;
Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al
Sectorului 6;
Întemeiulprevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit.
p) şialin. (3) din Legeanr. 215/2001 a administraţieipublice locale,
republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art.
1.
Se
aprobăsolicitareacătreConsiliul
General
al
MunicipiuluiBucureşti de a împuterniciConsiliul Local al Sectorului 6
săhotărascăînvedereaaderăriiSectorului
6
la
„ConvențiaPrimarilorprivindClimașiEnergia”.
Art. 2. (1) PrimarulSectorului 6 şidirecţiile din cadrulaparatului de
specialitate al primaruluivor duce la îndeplinireprevederileprezenteihotărâri,
conform competenţelor.
(2) Comunicareaşiaducerea la cunoştinţapublică se vor face, conform
competenţelor, pringrijaSecretaruluiSectorului 6.
PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ,CONTRASEMNEAZĂ
pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,
DemirelSpiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale
ale epocii noastre, necesitând luarea de măsuri imediate și cooperarea între
autoritățile locale, regionale și naționale din întreaga lume.
Autoritățile locale sunt principalii promotori ai tranziției energetice și ai
combaterii schimbărilor climatice la nivel de guvernanță, cele mai apropiate de
cetățeni. Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora pot
aduce numeroase avantaje mediului, societății și economiei. Abordate împreună,
ele deschid noi oportunități pentru promovarea dezvoltării durabile.
Uniunea Europeană are printre principalele priorități lupta împotriva
schimbărilor climatice. În acest sens, a fost inițiat pachetul de măsuri privind
clima și energia din surse regenerabile, prin care statele membre se angajează să
reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 40% pânăîn 2030 și să adopte o abordare
integratăîn ceea ce privește atenuarea efectelor climatice. Părțile semnatare ale
Convenției primarilor își aduc contribuția la aceste obiective politice prin
asumarea unui angajament oficial care constăîn depășirea acestor obiective prin
punerea în aplicare a Planurilor de acțiune privind promovarea energiilor
regenerabile.Acestangajament politic marcheazăînceputulunuiprocespetermen
lung, orașeleluându-șiangajamentulsăînainteze o dată la doiani un
raportdespreevoluțiaimplementării planurilor de acțiune.
VăzândRaportul
de
specialitateîntocmit
de
DirecțiaGeneralăInvestițiișiavândînvederecădezvoltareadurabilășireducereagazelor
cu efect de serăeste un obiectiv strategic pentruSectorul 6 al municipiuluiBucurești,
aderarea la ConvențiaPrimarilorprivindClimașiEnergia(Covenant of Mayors
forClimate & Energy) devineprioritarăpentrudezvoltareaarmonioasă a sectorului.
Înacestsens,
a
fostinițiatacestproiect
de
hotărâre,
pe
care
îlsupunspredezbatereșiaprobareConsiliului Local al Sectorului 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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RAPO
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Schimbările climatice reprezint
prezintă una dintre cele mai mari provocări globale
ale ale epocii noastre,
necesitând luarea de măsuri imediate
diate și cooperarea între autoritățile locale, regionale
ionale și naționale din
întreaga lume.
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ice și ai combaterii
Autoritățile locale suntt princ
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guve
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a
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economiei. Abordate împreună, ele des
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dezvol
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După adoptarea în 2008 a Pa
Pachetului UE privind clima și energia pentru
entru 2020, Comisia
Europeană a lansat „Convenția prima
primarilor privind clima și energia”, ce reunește
te autorități
a
locale
șiregionale care se angajeazăîn modvoluntar
modv
să implementeze obiectiveleUE înn materie
ma
de climăși
energiepe teritoriul lor. Astfel, prin
rin aderarea
ade
la această Convenție, autoritățile semnata
emnatare se angajează
să sprijine atingerea obiectivuluii UE dde reducere a gazelor cu efect de seră cu 40%
% pânăîn 2030 și
adoptarea unui demers comun înn vede
vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor
efectel schimbărilor
climatice și de adaptare la acestea. To
Totodată, viziunea comună pentru 2050 estee aceea de accelerarea
procesului de decarbonizare a teritoriil
ritoriilor, consolidarea capacității de adaptare la impactul
impac inevitabil al
schimbărilor climatice și asigurarea
rarea accesului cetățenilor la energie sigură, durabilăși
durab
la prețuri
accesibile.
Pentru a transforma aceste
ste an
angajamente în realitate, este necesară abordare
ordarea următoarelor
etape:
o

Efectuarea unui Inventa
Inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări
ri a riscurilor și a

vulnerabilităților legate de schimbările
rile climatice;
o

Prezentarea unui Plan dde acțiune privind energia durabilăși clima înn termen
te
de doi ani

de la data deciziei Consiliului Local;
o

Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin
in o dată la doi ani

începând cu data prezentării Planului
nului dde acțiune privind energia durabilăși clima, în
n scopul
s
evaluării,
monitorizării și verificării.

Angajamentul astfel adoptat presupune stabilirea unor obiective ambițioase pe termen lung,
implementarea unor soluții inteligente pentru abordarea provocărilor tehnice și societale ale tranziției
energetice,alocarea de resurse umane, tehnice și financiare corespunzătoare,implicarea tuturor părților
interesate relevante,responsabilizarea cetățenilor ca principali consumatori de energie, precum și ca
participanți la un sistem energetic bazat pe cerere.
La baza deciziei de aderare stau următoarele premise/avantaje pentru autoritatea locală:
−

recunoaștere și vizibilitateridicată la nivel internaționalpentru acțiunile locale privind

clima șienergia;
−

ocazia de a contribui la modelarea politicii UE în domeniul climei și al energiei;

−

angajamente credibile prin evaluarea și monitorizarea progreselor;

−

oportunități financiare mai bune pentru proiectele locale privind energia și clima;

−

modalități inovatoare de a stabili noi contacte, de a face schimb de experiență și de a

consolida capacitățile prin evenimente regulate, înfrățiri, webinarii sau discuții online;
−

sprijin practic (serviciul de asistență), materiale și instrumente de îndrumare;

−

acces rapid la „know-how-ul de excelență” și studii de caz;

−

cadru de referință flexibil pentru acțiuni, adaptabil în funcție de nevoile locale;

−

cooperare și sprijin sporit din partea autorităților naționale și regionale.

Având în vedere preocuparea Sectorului 6 al Municipiului București de a se adapta rapid
schimbărilor de pe piață legate de energie și adaptare la modificările legislative ce reies din
transpunerea Directivelor europene în legislația națională care formează politica energetică UE,
aderarea la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” va conduce la asigurarea unui sprijin de
lungă durată pentru acțiunile Sectorului 6 în materie de schimbări climatice și energie. Totodată, acest
demers va întări credibilitatea angajamentelor asumate de Sectorul 6 în domeniul eficienței
energetice, contribuind și la câștigarea unui nivel ridicat de recunoaștere și vizibilitate internațională.
Luând în considerare cele de mai sus, în vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția
Primarilor privind Clima și Energia” este necesară împuternicirea expresă din partea Consiliului
General al Municipiului București, conform prevederilor art. 81 alin. (2) litera p) și ale alin. (3) din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
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