
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 15/2021 
privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția Primarilor privind Clima 

și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy) 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția Primarilor privind 
Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy), 
 Având în vedere Convenția Primarilor Pentru Climă și Energie, 
 Ținând cont de Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 
Europene din 25 octombrie 2020, 
 În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art.129 alin.(9) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. f. și 
art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art. 1. – Se aprobă aderarea Municipiului Târgu Secuiesc la „Convenția Primarilor privind 
Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

Art. 2. – (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiului Târgu Secuiesc se angajează în 
atingerea următoarelor obiective conform Pactului Ecologic European(COM/2019/640): 

− Reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul 
municipiului Târgu Secuiesc, 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, Municipiului Târgu Secuiesc se angajează în 

parcurgerea următoarelor etape: 
− Efectuarea unui Inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a 

vulnerabilităților legate de schimbările climatice; 
− Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima în termen de doi 

ani de la data deciziei Consiliului Local; 
− Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, o dată la doi ani începând cu 

data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și clima, în scopul evaluării, monitorizării 
și verificării. 

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc în vederea semnării 
formularului de adeziune la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, prezentat în anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc în vederea semnării 
Convenției Primarilor privind Clima și Energia, prezentată în anexa nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, precum și a altor documente aferente în cadrul acesteia. 

Art. 5. Primarul Municipiului Târgu Secuiesc și aparatul de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu Secuiesc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 
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