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DECIZIE Nr.3/4
din 23 iulie 2020

Cu privire la aclerarea la Conven(ia Primarilor privintl clima Ei energia \

in scopul consolidlrii capacitElii de adaptare la efectele inevitabile ale schimbdrilor

climatice qi asigurdrii accesului cetdlenilor la energie sigur6, durabild gi la preluri accesibile, in

rezultatul consultdrilor publice cu cetdtenii prin plasarea proiectului de decizie pe pagina web a

prinrdriei comunei lvancea, in conformitate cu prevederile art.4l-49 din Legea nr. 100/2017 cu

privire la actele normative, art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.11612018, Legea nr.

23912008 privind transparenla in procesul decizional, art. 14, alin.2, lit. j) al Legii nr. 4361 2006

privind administralia publicd 1ocal6, ayizvl comisiei consultative de specialitate in problemele

administraliei publice Ei drept, Consiliul comunal Ivancea DECIDE:

l. Se aprobd aderarea primdriei comunei Ivancea la Conlenlia Primarilor privind clima qi

2. Se autorizeazd primarul comunei lvancea, dl Boris Ochiqor, sd semneze formularul de

adeziune la Conventia Primarilor privind clima Ei energia.

3, Autoritatea executivd a administraliei publice locale Ivancea sd elaboreze qi sd inainteze spre

aprobare consiliului local Ivancea un plan de acliuni privind energia durabild, pe teritoriul

administrat.

4, Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

locale,

5. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului comunei, dl B. Ochiqor.

Pregcdintele gedinlei

Semnat la data de Jl 'a7 .fu"(P
Serghei $CHILINIUC

Nadejda COVALI
Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local



Consiliul Iocal Ivancea

Comisia de specialitate in problemele administrafiei publice qi drept

AV IZ

din 22 iulie 2020

la proiectul de decizie nr. 4 din 22.07.2020

in temeiul art' 22 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adminr".tratia publica
locala' cu modificarile ulterioare, precum gi in conformitate cu pct. 9 din Regulamentul privind
constituirea gi func{ionaea consiliului local Ivancea, aprobat prin decizia Consiliului local
Ivancea nr'5/l din 15. 07.2011, comisia de specialitate in problemele administraliei publice 9idrept DECIDE:
Se re conranda Consiliului local Ivancea adoptarea proiectului de decizie nr. 4 din 22.07. 2020
Cu privire la aderarea la convenfia primarilor privind clima si en

Pregedintele comisiei: Verbilchi Alexandru

Secretarul Comisiei: procop C

Membrii comisiei ;

Gulu Grigore

Marahovschi Victor

$chiliniuc Serghei



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Deciziei cu privire la aderarea la Convenfia

Primarilor privind clima qi energia

l. Denumirea outorului Si, dupd caz, a participanlilor la elaborarea proiectului:

2. Condiyiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Si finalitdlile urmdrite:

in conformitate cu prevederile art.41-49 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,

art. 10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 1161 2018, Legea nr.

23912008 privind transparenla in procesul decizional, art.14, alin. 2,lit. j), al Legii'nr. 43612006

ivind administratia publicd 1oca16

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii Europene:

Nu este cazul

4. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi:

in scopul consoliddrii capacitdlii de adaptare la efectele inevitabile ale schimbdrilor climatice qi

asigurdrii accesului

5 . Fundam ent ar e o e c ono mi c o -financ i ar d :

Implementarea prezentului proiect va permite realizarca urmr activit6|i de interes comunitar ftr6
mari cheltuieli.

6. Modul de tncorporare a actului tn cadrul normativ tn vigoare:

Nu este cazul

7. Avizarea Ei consultarea publicd a proiectului:

Proiectul dat este supus consultdrilor publice, fiind plasat pe pagina web a Primdriei comunei

Ivancea, la compartimentul "Transparenta", secliunea "Consultlri publice. Proiectul de decizie

se prezintd comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului comunal

Ivancea pentru examinare qi adoptare in Eedin!6.

8. Constatdrile ex, ei anticoruotie

9. Constatdrile expertizei de compatibilitate:

Nu este cazul.

10. Constatdrile expertizei j uridice :

Nu este cazul

ll. Constatdrile altor expertize:

nu au fost efectuate

Boris OCHI$OR

\


