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ANUNŢ PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, Primăria Comunei Şag organizează luni, 15 Iulie 2013, începând cu ora 10.00, la sediul
instituţiei, o dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
acţiune pentru Energii Durabile (PAED) al Comunei Şag dezvoltat în cadrul Proiectului „An
inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in
participating to the CovenANT of Mayors”, acronim CONURBANT, cod IEE/10/380/SI
2.589427, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe.
Planul de Acţiune pentru Energii Durabile (PAED) al Comunei Şag este un document strategic şi
un important intrument pentru administraţia publică locală, în vederea asigurării dezvoltării
sustenabile a comunei, care stabileşte măsurile şi acţiunile la nivel local în scopul reducerii emisilor
de CO2 la nivel local, în perfectă corelaţie cu prevederile Pachetului legislativ „Energie – Schimbări
Climatice” care stabileşte:
— reducerea, până în anul 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);
— creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului
energetic;
— creşterea eficienţei energetice cu 20%.
La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate.
Documentaţia privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat poate fi studiată la sediul Primăriei
Comunei Şag şi pe pagina web a instituţiei.
Cetăţenii interesaţi se pot adresa şi în scris, Primăriei Comunei Şag, Str. II, nr.47, Jud. Timiş, cod
poştal 307395, cu propuneri privitoare la acest material până în data de 15 Iulie 2013, ori în format
electronic - la adresa primariasag@cjtimis.ro sau prin fax, la nr. 0256/395368
PRIMAR,
Venus OPREA
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