
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr. 3827 din 21.07.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
    REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind ,,Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat 
public local prin Programul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public AFM 2022 , în Comuna Cuca, Județul Galați’’ 
__________________________________________________________________________  
Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin 
Sentinţa civilă nr.96/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  

 În vederea continuării lucrărilor de extindere și modernizare a sistemului de iluminat 
public  din comuna Cuca , județul Galați .  

 
 Având în vedere Ghidul de finanțare privind îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED 
care să determine o eficiență energetică ridicată , aflat în consultare publică;  
 Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2022; 
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și compăletările ulterioare;  
  Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările ulterioare  și a Normelor metodologice de aplicare a legii , aprobate prin  
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 , cu modificările și completările ulterioare;    
 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative ;   
 Propun autorității deliberative proiectul de hotărâre privind  ,,Extinderea și 
modernizarea sistemului de iluminat public local prin Programul creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public AFM 2022 în Comuna Cuca, Județul Galați’’ 

Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemelor de 
iluminat public; 

1. Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care 
să determine o eficiență energetică ridicată; 

2. Indicatorii de performanță ai Programului sunt: 
a. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (KWH/an). Acest 

indicator va fi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în fiecare raport 
de monitorizare depus anual; 

b. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră  (echivalent tone CO2) 
Bugetul eligibil: 

 Comune de până la 5000 locuitor maximum 1.000.000 lei   
 Faţă de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate  şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local .           
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în şedinţa ordinară din 28 iulie 
2022  să dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să hotărască .  
     
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 
 


