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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind „Strategia Energetică a Municipiului
Roman pentru perioada 2015-2020”
Examinând expunerea de motive nr. 1990 din 28.01.2016 inițiată de domnul primar Laurențiu
Dan Leoreanu și având în vedere prevederile art. 8 alin (2) lit a) din Legea 51/2006
Republicată a serviciilor comunitare de utilități publice;
În baza prevederilor HG Nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României
pentru perioada 2007 – 2020 și Legii Nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică;
Luând în considerare faptul că :
- Strategia Energetică a Municipiului Roman, are la bază Strategia Energetică
Naţională a României- circumscrisă Directivelor U.E., urmărind aplicarea
obiectivelor de:
1. Reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020;
2. Creştere a ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de
energie până în anul 2020;
3. Creştere a ponderii biocombustibililor la cel puţin 10% din totalul
combustibililor utilizaţi în anul 2020;
4. Reducere a consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020;
5. Utilizare raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea
progresivă a ponderii acestora în consumul final.;
- Obiectivele strategice (OS), prioritățile de investiții (PI) și măsurile (M) 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 natura a valorifica posibilitatea oferită de alocare a fondurilor
europene pentru România;
- Componenta de sustenabilitate a dezvoltării propuse se referă la investițiile menite
să scadă consumul energetic pentru locuitori, pentru instituții publice precum și la

acele investiții în producerea energiei, de natură a scădea substanțial costurile
(investiții hidroenergetice, fotovoltaice și centrale cu biomasă);
Ținând cont de faptul că administraţia locală a Municipiului Roman a elaborat strategia
sectorială în domeniul energetic prin evaluarea situaţiei prezente, planificarea acţiunilor

viitoare şi analiza estimativă a efortului financiar necesar pentru implementarea acţiunilor
propuse;
Având în vedere faptul că:
 administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilităţile
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, reprezentând unul dintre
principiile fundamentale ale dezvoltării durabile;
 planificarea integrată a resurselor energetice fiind un instrument eficient şi totodată o
condiţie preliminară importantă pentru dezvoltarea durabilă;
 prezenta lucrare prezintă succint resursele energetice, potenţialul energetic şi
parametrii tehnici ai resurselor municipiului Roman în context naţional şi european
precum şi modul de valorificare a acestora, defineşte politicile, obiectivele şi identifică
soluţii şi direcţii de acţiune pentru conformarea cu Strategia Energetică Naţională a
României, aceasta din urmă fiind circumscrisă Directivelor U.E;
 documentul este elaborat pentru perioada 2015-2020 și se revizuiește periodic în
conformitate cu progresul tehnic și cerințele obiective rezultate ca urmare a procesului
de monitorizare și evaluare.
Apreciem că sunt îndeplinite condițiile de fond, formă, necesitate şi oportunitate motiv pentru
care propunem spre consultare și dezbatere proiectul de hotărâre privind „Strategia
Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020”.
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