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HOTĂRÂREA NR. 68 

 
din 27 noiembrie 2013 

 

privind aprobarea încheierii unui acord de mandat între Oraşul Miercurea Nirajului şi 

AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, având ca obiect consilierea 

în eficienţa energetică 
 

 

Văzând scrisoarea de intenţie nr. 7207/28.10.2013 al instituţiei AUSTRIAN ROMANIAN 

INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY (ARIEE), consilier în eficienţă energetică, referatul 

primarului oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

Având la bază prevederile art. 46 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

modificată şi completată; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea unui acord de mandat între oraşul Miercurea Nirajului şi  

AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, avînd ca obiect exclusiv 

activitatea de consiliere în eficienţă energetică. 

Art. 2. Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale pentru calitatea de membru a AUSTRIAN 

ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY (ARIEE), în sumă de 500 EURO/An. 

Art. 3. În calitate de membru, autoritatea publică locală va beneficia de următoarele servicii: 

1. Consultanţă şi asistenţă în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile; 

2. Eveluarea consumului de energie şi nevoile viitoare ale eficienţei energetice; 

3. Consultanţă şi asistenşă în dezvoltarea unei viziuni, strategii, master plan de energie; 

4. Consultanţă şi asistenţă în procedura de licitaţie şi selecţie ESCO-partener; 

5. Evaluarea performanţei şi calitatea serviciilor ESCO; 

6. Consultare şi asistenţă în raportarea de energie, motivare şi promovare; 

7. Contactarea potenţialilor parteneri furnizori de servicii, tehnologie şi parteneri financiari; 

8. Reprezintă autoritatea publică în relaţia cu autoritatea de reglementare, furnizori de 

energie, organism de certificare, organizaţiile de atribuire şi alte organizaţii de energie în 

Europa; 

9. Elaborarea de studii de fezabilitate 

Art. 4. Primarul, viceprimarul şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 

 

   Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează 
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