
 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului și a protocolului de parteneriat  dintre 

Consiliul Județean Dolj și AAECR-Asociația Auditorilor Energetici pentru 

Clădiri din România – Filiala Oltenia  

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară, 

având în  vedere Referatul de aprobare al Direcției Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului nr. 3603/11.02.2022,  Raportul de Specialitate al D.J.A.L.S.- Serviciul 

Juridic, Administrație Locală nr. 7260/22.03.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

ținând cont de adresa AAECR-“Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri 

din România – Filiala Oltenia” înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 

20814/14.09.2021, 

  În temeiul art. 173 alin (1) lit.e), alin (7) lit. a), art.182 alin (1) și art. 196 alin (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 - Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația 

Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia, în vederea 

promovării, sprijinirii și implementării noilor legi privind creșterea performanței 

energetice ale clădirilor aflate în patrimoniul județului Dolj, cât și celorlalte clădiri din 

județul Dolj și în special a actelor normative care reglementează certificarea energetică 

a clădirilor și a apartamentelor, ținând cont de legile în vigoare. 

Art.2 - Se aprobă protocolul de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și 

Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia , conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3 - (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Asociației Auditorilor Energetici 

pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia. 

 

Nr._____      Adoptată la data de _______2022 

PREȘEDINTE,       Contrasemnează, 

DORIN COSMIN VASILE       SECRETAR GENERAL  

  AL JUDEȚULUI 

 

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 
 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

NR.  3603/11.02.2022       

PREȘEDINTE, 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotarare privind aprobarea protocolului de parteneriat  

dintre Consiliul Județean Dolj și AAECR-Asociația Auditorilor Energetici 

pentru Clădiri din Romania – Filiala Oltenia  

  

Cu adresa nr. 20814/14.09.2021, AAECR-Asociația Auditorilor Energetici 

pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia a comunicat propunerea protocolului 

de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și AAECR Filiala Oltenia, ca urmare 

a modificărilor legislative și metodologiei substanțiale survenite în ultima 

perioadă în domeniul eficienței enrgetice în general și în special al performanței 

energetice a clădirilor, asociația activând în domeniul eficienței energetice și al 

efectelor asupra mediului din cadrul sectorului clădirilor (construcții și instalatii 

aferente acestora), scopul activităților desfășurate urmărind definirea, 

promovarea și susținerea unor politici/programe energetice și de protecție a 

mediului, corelate dezvoltării economice durabile, domeniu de interes major și 

pentru Consiliul Județean Dolj. 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare protocolul de parteneriat 

dintre Consiliul Județean Dolj si AAECR-Asociația Auditorilor Energetici pentru 

Clădiri din Romania – Filiala Oltenia, în vederea promovării, sprijinirii și 

implementării noilor legi privind creșterea performanței energetice ale clădirlor 

aflate în patrimoniul județului Dolj, cât și celorlalte clădiri din județul Dolj și în 

special a actelor normative care reglementează certificarea energetică a clădirilor 

și a apartamentelor, ținând cont de legile în vigoare. 

Anexăm prezentei modelul Protocolului de parteneriat propus. 

 

ARHITECT ȘEF, 

Dan Radu PAPPA 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 7260/22.03.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a protocolului de 

parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și AAECR – Asociația Auditorilor Energetici 

pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort 

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind aprobarea parteneriatului și a protocolului de parteneriat dintre Consiliul Județean 

Dolj și AAECR – Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – Filiala 

Oltenia , propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea parteneriatului și a protocolului de 

parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și AAECR – Asociația Auditorilor Energetici 

pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia. 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-art.173 alin.(1), lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                        Marius PETRESCU                                           
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PROTOCOL  DE PARTENERIAT 
 

Art. 1. Definire 

 

Protocolul de parteneriat este un acord de colaborare încheiat intere Consiliul Judeţean Dolj si 

Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – Filiala Oltenia, care presupune 

desfăşurarea unor activităţi comune si susţinerea reciproca in sensul promovării si implementării 

legilor specifice privind creşterea performantelor energetice a clădirilor din judeţul Dolj, ţinându-se 

cont de condiţiile climatice exterioare si de amplasament, de cerinţele de temperatura interioara si 

de eficienta economica. 

 

Art. 2.  Părţile 

 

1. Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul in str. Unirii nr. 19 Craiova, tel. 0251/408231, fax. 

0251/408241, legal reprezentat prin domnul Dorin Cosmin VASILE – Preşedinte, 

           si  

2. Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR) – Filiala 

Oltenia, cu sediul in str. Unirii, nr. 71, Craiova, tel/fax 0251/2122202, legal reprezentata 

prin doamna Mădălina Xenia CĂLBUREANU-POPESCU – Preşedinte si membru in 

Consiliul Director al AAECR, 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 3.  Obiectul protocolului 

 

(1) Obiectul protocolului îl constituie colaborarea parţilor in vederea promovării, sprijinirii si 

implementării legilor privind creşterea performantei energetice ale clădirilor aflate in 

patrimoniul judeţului Dolj, cat si a celorlalte clădiri din judeţul Dolj si in special a actelor 

normative care reglementează certificarea energetică a clădirilor si apartamentelor, 

ţinând seama de: 

 

➢ Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor; 

➢ OUG nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe 

si modificările ulterioare;  

➢ Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 

19.05.2010 privind performanta energetica a clădirilor; 

 

(2) Acţiunile principale ale prezentului Protocol de Parteneriat: 

 

➢ Organizarea de cursuri, seminarii si simpozioane la nivelul AAECR -  Filiala Oltenia 

si la nivel naţional, cu susţinerea si conlucrarea autorităţilor locale din judeţul Dolj; 

➢ Crearea la nivelul fiecărei instituţii ale autorităţilor publice locale a unor centre de 

informare cu privire la prevederile legale ce ţin de eficienţa energetică a  

Anexa  la Hotărârea nr. 
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      clădirilor; 

➢ Afişarea listei in ordine alfabetica cu auditorii energetici autorizaţi din judeţul Dolj 

membrii ai AAECR -  Filiala Oltenia; 

➢ Colaborarea in organizarea de seminarii de informare cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Dolj, Consiliilor locale si Primăriilor din judeţul Dolj, ai altor instituţii de 

stat sau private precum si cu organizaţii non-guvernamentale de interes naţional 

sau local;  

➢ Elaborarea de articole, ştiri privind noutăţi si informări despre evenimentele 

desfăşurate cu privire la performanta energetica a clădirilor de către auditorii 

energetici si de către responsabilul cu aplicarea protocolului din partea Consiliului 

Judeţean Dolj si publicarea acestora pe site-urile fiecărei parţi precum si in 

publicaţiile de specialitate; 

➢ Participarea reprezentanţilor parţilor semnatare la evenimentele profesionale 

organizate; 

➢ Distribuirea de pliante si alte materiale de informare-mediatizare prin intermediul 

punctelor de informare si a altor mijloace  de promovare; 

➢ Elaborarea de comunicate prin mijloace mass-media atât in comun cat si separat, 

privind evenimentele profesionale organizate si a altor acţiune referitoare la 

performanta energetica a clădirilor ; 

➢ Efectuarea oricăror altor acțiuni specifice, care au ca scop promovarea performanţei / 

eficienţei energetice a clădirilor; 

➢ Planurile de acţiune comune vor fi elaborate de părţile semnatare prin consultare si 

vor fi implementate in parteneriat; 

 

Art. 4.   Durata protocolului 

 

(1) Prezentul protocol se încheie pe o durata de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia 

prin acordul părţilor; 

 

Art. 5.  Obligaţiile părţilor  

 

 

(1) Obligaţiile Consiliul Judeţean Dolj: 

 

➢ Sa ofere sprijin logistic si de organizare pentru acţiunile comune întreprinse si in 

organizarea de seminarii de informare cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj, 

Consiliilor locale si Primăriilor din judeţul Dolj, ai altor instituţii de stat sau private 

precum si cu organizaţii non-guvernamentale de interes naţional sau local;  

➢ Sa promoveze, după încheierea si semnarea bilaterala a prezentului protocol, 

existenta acestuia prin intermediul paginii web si prin oricare alte mijloace legale; 

➢ Sa desemneze participarea reprezentanţilor săi la evenimentele profesionale 

organizate; 

➢ Sa mediatizeze acţiunile comune întreprinse; 

➢ Sa numească un reprezentant cu derularea protocolului; 
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(2) Obligaţiile AAECR – Filiala Oltenia: 

 

➢ Sa participe cu resurse proprii in vederea pregătirii, promovării, desfăşurării si 

evaluării activităţilor prevăzute in prezentul protocol; 

➢ Sa iniţieze organizarea activităţilor, programelor, cursurilor, seminariilor , conferinţelor  

     si simpozioanelor la nivel local stabilite prin obiectul prezentului protocol; 

➢ Sa realizeze studii de impact privind informaţia furnizata prin programele desfăşurare 

in baza prezentului protocol si sa prezinte o informare către Consiliul Judeţean Dolj; 

➢ Sa propună, prin reprezentanţii săi organizarea de activităţi specifice in domeniul 

performantei energetice a clădirilor; 

➢ Sa promoveze, după încheierea si semnarea bilaterala a prezentului protocol, 

existenta acestuia prin intermediul paginii web si prin oricare alte mijloace legale; 

➢ Sa mediatizeze acţiunile ce fac obiectul prezentului protocol; 

➢ Sa numească un reprezentant cu derularea protocolului; 

 

Art. 6.  Încetarea protocolului 

 

    Prezentul protocol încetează: 

 

(1)  La expirarea termenului de valabilitate; 

 

(2)  La cererea uneia dintre părţi care va notifica prealabil în scris cealaltă parte cu 30 zile 

înainte; 

 

Art. 7.  Dispoziţii finale  

 

 

(1)  Modificările la prezentul protocol se efectuează prin acordul părţilor; 

 

(2)  Protocolul intra in vigoare începând cu data semnării lui de către părți; 

 

 

Încheiat astăzi……………………., in două exemplare, câte unul pentru fiecare parte; 

 

Semnăturile partenerilor, 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj,                                                   AAECR– Filiala Oltenia, 

 

       PREŞEDINTE,                                                                  PREŞEDINTE, 

 

Dorin Cosmin VASILE                                       Mădălina Xenia CĂLBUREANU-POPESCU 




