
                                     REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

                                                                                                                                        proiect

 D E C I Z I E

din 20 decembrie  2019                                                                                nr. 7/11

Cu privire la aderarea raionului Cimișlia la 
Obiectivele 2030 în cadrul Convenției Primarilor

În temeiul art. 4 (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI
din 28.12.2006, art. 43 (1) lit.t) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-
XVI din 28.12.2006, Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239 - XVI  din
13.11.2008,  Legii  cu privire  la  eficiența energetică nr.  139 din 19.07.2018,  urmare a
colaborării  CR Cimișlia cu Convenția Primarilor, semnatar al căreia este din anul 2014,
Consiliul raional  Cimişlia DECIDE:

1. A aproba aderarea la Obiectivele 2030 în cadrul Convenției Primarilor.
2. A desemna dl Mihail Olărescu, președinte al raionului, responsabil de semnarea

actelor privind aderarea CR Cimișlia la Obiectivele 2030 în cadrul Convenției
Primarilor. 

3. A desemna Natalia Răileanu, șefa Direcției Economie și Atragerea Investițiilor
să încarce pe site-ul Convenției Primarilor Planul de Acțiune pentru Energia
Durabilă și Climă a raionului Cimișlia aprobat prin decizia Consiliului raional
nr. 03/09 din 21.06.2019.

4. A  numi  dl  Ghenadie  Grosu,  vicepreședinte  al  raionului,  responsabil  de
controlul asupra executării prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei  
Secretarul Consiliului                                                           Spînu Vasile  
Coodonat cu:
Președinte al raionului                                                                       Olărescu Mihail

Avizat de:

Vicepreședinte al  raionului                    Grosu Ghenadie

Secretar al consiliului                                                                        Vasile Spînu

Jurist                                                                                                  Anatol Casap

Proiect elaborat de:

Șefa Direcției Economie și Atragerea InvestițiilorNatalia Răileanu



                                    NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei Cu privire la aderarea raionului Cimișlia la
Obiectivele 2030 în cadrul Convenției Primarilor

Din a. 2014, Consiliul raional Cimișlia este semnatar al Convenției Primarilor -
cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia.
Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale
care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul
climei și al energiei.  Autoritățile locale semnatare promovează acțiuni de sprijinire a
implementării  obiectivului  UE  de  reducere  a  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră
cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării
schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.

În  anii  2018-2019  raionul  Cimișlia  a  beneficiat  de  proiectul  cu  titlul
”Elaborarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă la nivelul raioanelor
Cimișlia și Ialoveni”,  proiect finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională
pentru  Dezvoltare  (RoAID)  și  implementat  de  compania  Finacon  din  România  în
cooperare cu Proiectul Uniunii Europene  ”Convenția Primarilor –Est”.

În cadrul  acestui  proiecta  fost  elaborat   Planul  de  Acțiune pentru Energie
Durabilă  și  Climă (PAEDC) a  raionului  pentru anii  2019-2030 și  aprobat  prin
decizia CR Cimișlia nr. 03/09 din 21.06.2019. 

În rezultatul elaborării Planului autoritatea publică  dispune de un document de
planificare,  la  nivelul  teritoriului  administrat,  prin  care  s-a  stabilit  o  viziune,  s-a
determinat un inventar al emisiilor, s-a evaluat impactul schimbărilor climatice asupra
mediului  și  așezărilor  umane  și  s-a  stabilit  un  set  de  acțiuni  care  urmează  a  fi
implementate pe teritorilu raionului pînă la finalul perioadei de programare – a. 2030.
Se are în vedere reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră și a efectelor
acestora  prin  îmbunătățirea  eficienței  energetice,  creșterea  utilizării  surselor
regenerabile de energie, adaptarea infrastructurii locale la scimbările climatice. 

Acest Plan de acțiune conține și  o serie de recomadări de proiecte prioritare -
investiții  și  acțiuni care  urmează a fi  lansate în domeniile  îmbunătățirii  eficienței
energetice, utilizării surselor regenerabile de energie cu un impact larg semnificativ
asupra țelurilor propuse.

Odată  cu  semnarea  actelor  privind  aderarea  la  Obiectivele  2030  în  cadrul
Convenției  Primarilor, încărcării  pe  site-ul  Convenției  a  PAEDC,  CR Cimișlia  va
devini membru activ al Convenției Primarilor.

În temeiul art. 4 (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-
XVI din 28.12.2006, art. 43 (1) lit.t) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239 -
XVI  din 13.11.2008, Legii cu privire la eficiența energetică nr. 139 din 19.07.2018,
urmare a colaborării  CR Cimișlia cu Convenția Primarilor, semnatar al căreia este din
anul  2014,  consider  oportună  aderarea  la  Obiectivele  2030  în  cadrul  Convenției
Primarilor  și  propun  Consiliului  raional  Cimișlia  spre  aprobarea  acest  proiect  de
decizie.

Șefa DEAI                                                                  Natalia Răileanu
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