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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind Strategia Energetică a Municipiului
Roman pentru perioada 2015-2020
Elaborarea Strategiei Energetice a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020 a
rezultat din necesitatea de creștere a eficienţei energetice, de adaptare rapidă la schimbările ce
privesc piaţa de energie și la modificările legislative ce decurg din transpunerea în legislaţia
naţională a directivelor europene ce formează Politica pentru energie a Uniunii Europene.
Strategia propusă este documentul de politici publice în domeniul energiei care defineşte
obiectivele Municipiului Roman în domeniul energiei electrice, eficienței energetice şi
modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile.
Scopul Strategiei Energetice a Municipiului Roman este de a eficientiza consumurile de
energie şi de a oferi o alternativă consumatorilor de energie din surse epuizabile, în vederea
obţinerii unui consum raţional de energie prin retehnologizare şi utilizarea eficientă a diferitelor
surse de energii regenerabile, existente la nivelul municipiului.
Obiectivul general al strategiei constă în satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii
de energie electrică, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor
energetice asupra mediului.
Prin Strategia Energetică a Municipiului Roman se urmăreşte creşterea securităţii
energetice prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea graduală a acestora în timp, pe
baza conceptului dezvoltării durabile.
Obiectivele strategice, prioritățile de investiții și măsurile necesare sunt corelate cu cele
prevăzute în documentele strategice elaborate până în prezent de Municipiul Roman, cu
obiectivele și direcțiile de acțiune ale documentelor europene asigurându-se astfel un consens în
dezvoltare, dar mai ales realizarea unei prioritizări de natură a valorifica posibilitatea oferită de
alocarea fondurilor europene pentru România.
În considerarea celor expuse, propun spre consultare, analiză şi aprobare, proiectul de
hotărâre privind Strategia Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020.
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