
MUNICIPIULBUCUREŞTI PROIECT 
CONSILIUL LOCALSECTOR6AVIZEAZǍ 
S.T.: 25/12.01.2018pentrulegalitate 
Secretarul Sectorului 6, 
Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aderării Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția 

Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investițiiși 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
- HotărâriiConsiliului LocalSector 6 nr. 286/ 23.11.2017 privind solicitarea 
către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local 
al Sectorului 6 să hotărascăîn vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția 
Primarilor privind Clima și Energia”; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 680/19.12.2017 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București de a hotărîîn vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor 
privind Clima și Energia”; 
- Convenției Primarilor privind Clima și Energia; 
- Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; 
- Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind eficiența energetică; 
- Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) şi 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completărileulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă aderarea Sectorului 6 al Municipiului București la 
„Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate 
& Energy).   

Art. 2. (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului 
București se angajeazăîn atingerea următoarelor obiective: 
− Reducerea emisiilor de CO2 (și, eventual, și reducerea altor gaze cu efect de 
seră) pe teritoriul Sectorului 6 cu cel puțin 40% pânăîn 2030, prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 
− Intensificarea rezistenței sale prin adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice. 

(2) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului București se 



angajeazăîn parcurgerea următoarelor etape: 
 

− Efectuarea unui Inventar de referință al emisiilorși a unei Evaluări a 
riscurilor și a vulnerabilităților legate de schimbările climatice; 
− Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilăși climaîn 
termen de doi ani de la data deciziei Consiliului Local; 
− Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel putin o dată 
la doi ani începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia 
durabilăși clima, în scopul evaluării, monitorizării și verificării. 

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București în 
vederea semnării formularului de adeziune la Convenția Primarilor privind Clima 
și Energia, prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.   

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București în 
vederea semnării Convenției Primarilor privind Clima și Energia, prezentatăîn 
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum și a altor documente aferente în cadrul 
acesteia.   

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București și Direcțiile de 
specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competențelor.  

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 
 
Demirel Spiridon 
 
 

 
 
 

 
Nr.: 
Data



EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

Convenția primarilor privind clima și energia, lansată la inițiativa Comisiei Europene 
după adoptarea în 2008 a Pachetului U.E. privind clima și energia pentru 2020, reunește 
autorități locale și regionale care se angajeazăîn mod voluntar să implementeze obiectivele 
U.E.în materie de climăși energie pe teritoriul lor.  

Prin aderarea la această Convenție, autoritățile semnatare se angajează să sprijine 
atingerea obiectivului U.E. de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40% pânăîn 2030 și 
adoptarea unui demers comun în vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Totodată, viziunea comună pentru 2050 este 
aceea de accelerare a procesului de decarbonizare a teritoriilor, consolidarea capacității de 
adaptare la impactul inevitabil al schimbărilor climatice și asigurarea accesului cetățenilor la 
energie sigură, durabilăși la prețuri accesibile. 

Pentru a-și traduce angajamentul politic în proiecte și măsuri practice, semnatarii 
convenției trebuie în special să elaboreze un Inventar de referință al emisiilor și o Evaluare a 
vulnerabilităților și a riscurilor legate de schimbările climatice. Aceștia se angajează să prezinte în 
doi ani de la data deciziei consiliului local un Plan de acțiune privind energia durabilăși clima 
(PAEDC), în care să prezinte acțiunile-cheie pe care intenționează să le întreprindă. Strategia de 
adaptare trebuie să facă parte din PAEDC și/sau să fie elaboratăși integratăîntr-un document 
separat sau în mai multe documente separate de planificare, semnatarii având libertatea de a alege 
formatul dorit. Acest angajament politic îndrăzneț marcheazăînceputul unui proces pe termen 
lung, orașele luându-și angajamentul săînainteze o dată la doi ani un raport despre evoluția 
implementării. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 286/ 23.11.2017 s-a solicitat către Consiliul 
General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să 
hotărascăîn vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”. 

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 680/19.12.2017 s-a 
aprobat împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a 
hotărîîn vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”. 

În vederea punerii în aplicare a hotărârii mai sus menționată, este necesară adoptarea 
hotărârii privind aderarea Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind 
Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) și împuternicirea Primarului 
Sectorului 6 al Municipiului București în vederea semnării formularului de adeziune și a 
Convenției Primarilor (anexate la prezenta), precum și a altor documente aferente în sensul celor 
prezentate mai sus.   

În acest sens, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și 
aprobareConsiliului Local al Sectorului 6. 

 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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DIRECTOR GENERAL, 
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