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AVIZAT

REPARTIZAT LA COMISIILE
CONSILIULUI LOCAL NR. :

SECRETARUL

GENERAL AL
MUNICIPIULUI BRAŞOV

…………………….

ADRIANA GORAN

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care
au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității
aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020.
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____________
Analizând Referatul de aprobare nr._____ din ______.2020 al Primarului Municipiului Braşov,
în calitate de initiator;
Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu
modificările şi completările ulterioare; ale OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
si completarile ulterioare şi ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu
modificari si completari;
Ţinând cont de Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov perioada 2018-2022,
aprobat prin HCL nr.628/31.10.2018 si Buletinele de informare a publicului cu privire la calitatea aerului
in Brasov emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov si puse la dispozitia publicului;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i); art.139 alin.(1); art. 154
alin. (1), alin. (2); art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice
care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității
aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020, conform Anexei care face
parte inegrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef, va asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri .
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