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EXPUNERE DE MOTIVE

Vasile Ciceac, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac,
Având în vedere:

- referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului
informatizare al primăriei oraşului Nădlac nr.4045/2010

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

- Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar acordat pentru
proiectele de investiţii în  valorificarea resurselor regenerabile de
energie  pentru producerea energiei verzi în cadrul Axei 4 a
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice

PROPUN:

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de
hotărâre privind acordarea avizului referitor la necesitatea şi oportunitatea unei
investiţii, respectiv proiectul cu titlul ”Modernizarea şi realizarea de noi
capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea resursei
regenerabile: biomasă agricolă, în oraş Nădlac, jud. Arad”; costul total al
proiectului este în valoare de 42.658.929 lei TVA inclus, din care contribuţia
proprie este de 7.502.194 lei cu tot cu TVA.

Ceea ce este necesar a se aproba este oportunitatea şi necesitatea
acestuia, în vederea:

- măririi capacităţii de producţie şi asigurării continuităţii, în alimentarea cu
energie termică a consumatorilor de pe traseu, în condiţii de siguranţă şi la
parametrii tehnici proiectaţi;

- valorificării resursei regenerabile de energie, biomasa agricolă, pentru
producerea energiei verzi, astfel creând o sursă de energie termică eficientă, cu
costuri reduse

Proiectul presupune în realizarea a 4 centrale termice cu capacitate de
300 KW fiecare, cu funcţionare pe biomasă, acestea fiind prevăzute cu două
faze de ardere, a unui depozit de peleţi de biomasă, achiziţionarea unui utilaj
de producere a peleţilor şi realizarea de reţele de racordare a noilor centrale la
reţeaua de termoficere existentă.

Primar,
Vasile Ciceac


