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PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
 

privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru 
Comuna Domnești, Județul Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 

 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a primarului Comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Serviciului  Achiziții Publice - Investiții, Administrarea 

Domeniului Public și Privat, Mediu, Drumuri, Utilități publice, Situații de Urgență, 
Administrativ, privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice 
pentru Comuna Domnești, Județul Ilfov 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Domnești; 

• prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică; 
• prevederile HG 1460/2008 privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă 

Orizonturi 2013-2020-2030; 
• prevederile HG 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României 2007-2020, 

actualizată pentru perioada 2011-2020; 
• prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 
• prevederile O.G. 28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 
• prevederile H.G. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței 

energetice;  
 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea  
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

                                                          HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art.1  Se aprobă  Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Comuna Domnești, 
Județul Ilfov, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

     Art.2  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor prin 
grija secretarului Primăriei Comunei Domnești. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                  /Secretar   

                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice 

pentru  Comuna Domnești, Județul Ilfov 
 
 
Având în vedere : 

• prevederile art. 9 din Legea 121/2014 privind eficiența energetică; 
- alin. (20) ,,Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 

5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice 
în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor 
art. 6 alin (14) lit. a) și b). ’’ 

- alin. (22) ,,Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin (20) și alin. (21)  
lit. a)se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficiență 
energetică ... ’’ 

• prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 
• prevederile H.G. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;  
• prevederile art.7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 
- ,,(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul 
propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către 
mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite 
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informații.’’ 

- ,,(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința 
publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre 
avizare de către autoritățile publice.’’ 

       În temeiul prevederilor art.63 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea  
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei 
Domnești, inițiază următorul Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice pentru  Comuna Domnești, Județul Ilfov. 
                 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Ghiță Ioan-Adrian 
        
 
 
 



 

 

                                        ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                    website: www.primariadomnesti.ro 

     
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a 
eficienței energetice pentru Comuna Domnești, Județul Ilfov 

 
 
 
                  Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnești propune, în conformitate cu 
prevederile art.45, alin 6) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de 
Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Comuna Domnești, Județul Ilfov. 
                 Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 
naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, 
dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Planul de îmbunătățire a eficienței energetice prezintă 
măsurile pe care Comuna Domnești trebuie sa le aibă în vedere pentru reducerea consumurilor de 
energie. 
                A fost întocmit Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Comuna 
Domnești, care potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
a fost postat spre consultare publică în data de 28.12.2016. Nu au fost primite/depuse, 
observații/propuneri cu privire Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Comuna 
Domnești. 
                Drept pentru care se propune spre aprobare Programul de îmbunătățire a eficienței 
energetice pentru Comuna Domnești, în forma în care a fost prezentat, cu scopul de a asigura o 
dezvoltare durabilă a localității și de a asigura beneficiile de mediu, sociale și economice 
corespunzătoare, în conformitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 
 
 

Șef Serviciu Achiziții Publice - Investiții, 
Administrarea Domeniului Public și Privat, 

Mediu, Drumuri, Utilități Publice, Situații de Urgență, Administrativ, 
 

                                                                      Babă Violeta 
 


