ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA BABICTU
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotdrhre
Cu privire la:

oprobarea realizdrii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
" In/iinlare distribulie gaze naturale cu integrorea elementelor
inteligente, tn comuna Bdbiciu, jude(ul Olt'

-

Supunem aprobdrii preryntul proiect de hofirAre promovat, din urmdtoarele considerente:
tnJin(area distribu(iei de gaze naturale tn comuna Bdbiciu, este un proiect cu o relevunld deosebitd
intrucdt contribuie substanlial la cre;terea eficien(ei energetice Ei a securitd(ii furnizdrii in contextul
combaterii schimbdritor climutice, cAt Ei la strategiile na(ionale qi regionale de creare a noi locuri de
muncd, de crejtere a productivitd(ii, de atragere de noi oportunitd(ii de afaceri in zond.
in vederea cristerii gradului de confort al locuitorilor qi pentru dezvoltarea aconomicd a zonei este
necesard Ei oportund investi(ia privind inJiin(area de gaze naturale in comuna Bdbiciu,
inJinlarea distribu(iei cte gaze naturale tn comuna Bdbiciu presupune realizarea unui sistem de
alimentare de gaze naturale a consumatorilor din zona sus men(ionatd.
obiectivul preconizat al investi(iei este realizareo unei investi(ii durabile cfire va fi integratd tn
infrastructuru existentd ;i corelatd cu investi(iile viitoare, in vederea conformdrii cu cerin(ele
legislaliei in vigoare, pentru dimunuarea efectelor poludrii aerului ;i cre;terea eJicienlei energetice.
Iivesffiia vaJi inclusdin lista de investi{ii pe anul 2020 sub clenumirea " inJiinlare distribu(ie gaze
naturale cu integrarea elementelor inteligente, in comuna Bdbiciu, jude(ul Olt".
Suma estimstd necesard aferentd tntocmirii documenta(iei tn vederea elabordrii Ei depunerii cererii
deJinan(are prin Programul Opera(ional Infrastructura Mare 2014-2020 privind clezvoltarea
re{elelor inteligente de distribuire a gazelor naturale arJi de 200 mii lei.
Ini(ial vom aloca suma de 35 mii lei, prin redistribuire de la alte cheltuieli neangajate, urmdnd ca la
viitoarele rectfficdri bugetare sd asigurdm suma necesard.
Caracteristicile tehnico-economice ale investi(iei vorJi determinate dupd tntocmirea studiilor
aferente.

128 din 3l iulie 2020 privind unele mdsuri pentru aprobarea
populaliei
programului na(ional de racordare a
Ei clien{ilor noncasnici la sistemul integrat de distribulie a
gazelor naturale Ei in conformitate cu prevederile art. 41-46 din Legea nr. 273/2006 privind Finan{ele
publice locale, Legean nr, 123/2012 u Energiei electrice Ei a gazelor naturale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, considerdm cd sunt indeplinite condiliile legale de fond ;i con(inut , drept pentru
care propunem spre analizd ;i aprobare Consiliului Local al comunei Bdbiciu, Proiectul de hofirAre
avdnd ca obiect aprobarea realizdrii Studiului defezabilitate pentru obiectivul
" inJiinlare distribu(ie gaze naturale cu integrarea elementelor inteligente, tn comuna Bdbiciu,
judelul Olt".
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