
 
R O M Â N I A                      Nr.4289 din 17.08.2022 
JUDEŢUL GALAŢI          
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
Compartimentul: ACHIZITII PUBLICE 
      

  RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 

în Comuna Cuca, Județul Galați’’ 
 

Având în vedere Hotărârea de principiu a Consiliului Local Cuca nr. 48 din 28 iulie 2022 
privind aprobarea investiției ,,Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public AFM 
2022, în comuna Cuca, județul Galați’’ 

Având în vedere ghidul solicitantului aferent Programului "Iluminat Public" 2022 privind 
îmbunătățirii calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu effect de seră prin utilizarea 
unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficiență energetică ridicată; 

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale, 
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 
integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. La 
alineatul (4) se prevede că ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi 
aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursa de 
finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora. 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat în vederea realizării obiectivului de investiţii 
”Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Cuca, 
județul Galați”, considerăm că acestea sunt conforme cu actele normative în vigoare şi 
documentele programatice, respectiv:  
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

Necesitatea dezvoltării economico - sociale la nivel local, dată de tendinţa de dezvoltare a 
localitatii, impune asigurarea cresterii eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. 
 Având în vedere devizul general al obiectivul de investiție ”Cresterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Cuca, județul Galați”, obiectivul, 
va avea urmatorii indicatori: 
a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1,013,795.88 lei,  
din care C+M: 913,737.78 lei, contributie proprie 5,111.56 lei, cheltuieli neeligibile 8,684.32 lei. 
b) Durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni,  

1. 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 locuitori maximum 1.000.000 lei  
Sursele de finanţare ale investiţiei constau în fonduri atrase prin Programului "Iluminat 

Public" 2022. 
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 
public in comuna Cuca, județul Galați” 
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