
ROMÂNIA PROIECT 3 
JUDEłUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL GĂNEŞTI 
 
           
                                 

HOTARÂREA NR. ____ din 28.11.2013 
privind aprobarea cuantumului cotizaŃiei anuale pentru calitatea de 

membru al Austrian Romanian Institute of Energy Efficiency (ARIEE) 
 
 

Consiliul local al comunei Găneşti, Jud. Mureş în şedinŃa ordinară din 
data de 28.11.2013; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniŃiat de conducerea primăriei 
comunei Găneşti; 

łinând cont de     - expunerea de motive a primarului comunei Găneşti; 
                             - scrisoarea de intenŃie comunicată de către Insitutul 

Austro Român pentru EficienŃă Energetică ; 
 Luând în considerare: - prevederile art. 46/OG nr. 26/2000 cu privire la 

asociaŃii şi fundaŃii, aprobată şi completată prin Legea nr. 2461/2005 cu toate 

completările şi modificările ulterioare; 

  - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu toate modificările şi completările la zi; 

    În temeiul art. 38 alin. 4, lit. “a” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu toate modificările ulterioare; 

 
                                               HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.   Se aprobă asocierea comunei Găneşti cu Insitutul Austro Român pentru 
EficienŃă Energetică (ARIEE).  

Art.2.  Se aprobă cuantumul cotizaŃiei anuale pentru membru al ARIEE în sumă 
de 300 euro/an. 

Art.3.  În calitate de membru, comuna Găneşti va beneficia de următoarele 
servicii : 

a) ConsultanŃă şi asistenŃă în domeniul eficienŃei energetice şi energiei 
regenerabile ; 



b) Evaluarea consumului de energie şi nevoile viitoare ale eficienŃei 
energetice ; 

c) ConsultanŃă şi asistenŃă în dezvoltarea unei viziuni, strategii, master plan 
de energie şi bugetare ; 

d) ConsultanŃă şi asistenŃă în procedura de licitaŃie şi selecŃie ESCO – 
partener ; 

e) Evaluarea performanŃei şi calitatea serviciilor ESCO ; 

f) ConsultanŃă şi asistenŃă în raportarea de energie, motivare şi promovare; 

g) Contactarea potenŃialilor parteneri, furnizori de servicii, tehnologie şi 
parteneri financiari ; 

h) Reprezintă comuna în relaŃia cu autoritatea de reglementare, furnizor de 
energie, organism de certificare, organizaŃiile de atribuire şi alte 
organizaŃii de energie din Europa ; 

i) Elaborarea de studii de fezabilitate. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinŃează primarul comunei Găneşti. 

 
 

 
INIłIATOR,  AVIZEAZĂ, 

PRIMAR,  SECRETAR, 
BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 

  



ROMÂNIA       
JUDEłUL MUREŞ          
PRIMĂRIA COM. GĂNEŞTI 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea cuantumului cotizaŃiei anuale pentru calitatea de 

membru al Austrian Romanian Institute of Energy Efficiency (ARIEE) 
 
 
 Primarul comunei Găneşti, jud. Mureş; 

 łinând cont de scrisoarea de intenŃie comunicată de către Insitutul Austro 

Român pentru EficienŃă Energetică prin care acesta îşi oferă serviciile prin întocmirea 

de studii de fezabilitate conforme cu normele şi standardele de eficienŃă energetică 

Europeană, consiliere în realizarea de oferte, sugestii de măsuri de eficienŃă energetică 

precum şi strategii şi programe de acŃiune având ca scop schimbul de experienŃă între 

părŃile angajat, oferind un suport părŃilor implicate pentru a creşte eficienŃa energetică; 

 Luând în considerare: - prevederile art. 46/OG nr. 26/2000 cu privire la 

asociaŃii şi fundaŃii, aprobată şi completată prin Legea nr. 2461/2005 cu toate 

completările şi modificările ulterioare; 

  - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu toate modificările şi completările la zi; 

 În vederea asigurării pe plan local a unui iluminat public modern şi cât mai 

eficient, precum şi scăderii costului facturilor de energie electrică actual, obiectiv 

principal prevăzut şi în Planul de dezvoltare al comunei noastre, consider absolut 

necesară luarea unor măsuri strategice în acest scop, fapt pentru care vom depune toate 

diligenŃele necesare pentru reducerea consumului de energie electrică, producerea de 

energie din sursele regenerabile existente la noi în zonă, precum şi reducerea preŃului 

de achiziŃie a energiei electrice, fapt pentru care propun încheierea unui acord cu 

ARIEE pentru realizarea acestui obiectiv. 

 

PRIMAR, 
BALOG ELEMÉR 


