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RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției  ,,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 Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului 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’’ 
 
 Având în vedere Ghidul de finațare aflat în consultare publică, potrivit căruia solititanții 
eligibili sunt participanții din cadrul Programului, UAT organizate la nivel de comună, orașe sau 
municipii, condițiile de eligibilitate  fiind: 

- Acționează în nume propriu: 
- Nu au suferit condamnări pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre 

judecătorescă definitivă; 
- și-au îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de 

stat, bugetul local, bugetul Fondului de Mediu conform prevederilor legale în vigoare; 
- nu au obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din 

alte fonduri publice, inclusive fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care 
urmează a fi relizată prin program; 
În cadrul activităților finanțate prin program/cheltuieli eligibile se regăsește 

achiziționarea și montarea de corpuri de iluminat led cu eficiență ridicată, puncte de 
aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau 
aeriene, fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, 
console, accesorii conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, 
automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru extinderea sistemului de 
iluminat. 

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     
Astfel,  în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al UAT Comuna Cuca să 
dezbată şi să adopte proiectul de hotarâre 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’’. 

 
Intocmit, 
C. Sandu 


