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La proiectul de hotărâre privind aporobarea  cererii de finanțare și a valorii 

proiectului pentru obiectivul de investiție: Digitalizarea serviciilor comunei CUCA, județul 
Galați”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, 
socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local. 
 

              Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT 
comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind  
aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: Digitalizarea serviciilor 
comunei CUCA, județul Galați”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – 
Coeziune economică, social și teritorială - Componenta C10 – Fondul local 

   
Aplicarea TIC în cadrul Planului trebuie să fie înţeleasă în sensul ei larg, urmărind 

sprijinirea în egală măsură atât a tehnologiilor cât şi aactivităţilor dependente de acestea şi care 
urmăresc obţinerea beneficiului economic şi social. 
 

Pentru a fi eficiente, soluțiile rurale trebuiesă se axeze pe o abordare ce consider 
sistemele care susțin viața urbană interconectate și inseparabile. Suportul financiar pentru 
investițiile de la nivel local ar trebuisă se axeze pe oportunități de creare a locurilor de 
muncă combinate cu investiții în infrastructură ecologică și digitală. Investițiile viitoare 
trebuie să țină cont de evoluțiile climatic pentru a asigura o redresare rurală rezilientă care își 
protejează locuitorii împotriva fenomenelor meteorologice extreme sau altor riscuri naturale și 
antropice. Pandemia oferă oportunitatea unui nou început, în care orașele își pot contura o 
realitate urbană substanțial diferită, luându-și angajamentul de a sprijini persoanele 
vulnerabile, de a proteja sisteme naturale, de a clădi o economie durabilă și de a aborda 
potențiale amenințări împreună. O redresare verde va impunea plicarea unor modele bazate pe 
dezvoltare economic globală, producție de proximitate și tipare de consum, legând orașele de 
comunități rurale și scurtând lanțurile de aprovizionare.     
 Având în vedere valoarea eligibila a proiectului ,, Digitalizarea serviciilor comunei 
CUCA, județul Galați” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială - Componenta C10 – Fondul local, în cuantum de 1.598.745,28 lei fara TVA 
(echivalentul a 324.770 eur), respectiv 1.902.506,88 lei lei cu TVA din care: 



• Cheltuieli eligibile 1.598.745,28 lei, in conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului. 

• Cheltuieli neeligibile totale 303.761,6 lei, reprezentand TVA aferent 
cheltuielilor eligibile. 

Având în vedere că populația a 33 dintrere ședințele de județ a scăzut începând cu 2006, 
consumul excesiv de terenuri și expansiunea rurală au fost cauzate de factori precum creșterea 
slab coordonată între așezările vecine și incapacitatea de a controla dezvoltarea speculativă din 
sectorul privat (cauzate inclusiv de lipsa unei viziuni strategice comune și a unor documentații de 
urbanism actualizate și digitalizate).  

O paradigmă de restructurare urbană trebuiesă abordeze decalajele digitale și 
infrastructura de conectivitate esențială. Pandemia de COVID-19 a evidențiat faptul că 
internetul a devenit un drept al omului. Începând cu rezultatele testelor COVID-19 până la școala 
online, accesul la internet a devenit sinonim cu accesul la serviciile urbane fundamentale. Astfel 
de servicii sunt esențiale pentru ca acele comunități cu adevărat vulnerabile și slab deservite să 
nu rămână în urmă în ceea ce privește învățarea și educația, întrucât școlarizarea deficitară la 
nivelul învățământului elementar poate marca în mod negative întreaga existență a locuitorilor de 
la orașe în ce privește mobilitatea socială.  

Modificările spațiale contribuie semnificativ la disoluția vieții sociale, manifestată 
prin izolare socială, implicare comunitară și civică redusă și deconectarea de viața publică. 
În ciuda structurii care favorizează mersul pe jos, aceasta este o problem întâlnită atât în 
comunele mari, cât și în comunele mici, deși are cauze diferite. Comunele mici nu au 
infrastructura social necesară pentru a stimuli implicarea comunității – mobilier urban, scuaruri, 
centre comunitare, iar declinul demografic și rata de neocupare contribuie la pierderea vitalității 
sociale. 

Obiectivul U.A.T. COMUNA CUCA, JUDETUL GALATI este de a îmbunătăți 
condițiile de mobilitate în zona rurală, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de 
transporturi și de a spori siguranța rutieră, prin soluții digitale și ecologice de transport. 

Proiectul respect obligaţiile prevăzuteîn PNRR pentru implementarea principiului „Do 
No Significant Harm” (DNSH), inclusive cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod 
semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru 
fiecare obiectiv de mediu. 
Se va asigura durabilitatea investiției și arhivarea și accesul la documente timp de 5 ani de la 

data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. 
Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 
60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare 
este mai lungă. 

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: necesitatea si oportunitatea aprobării 
cererii pentru obiectivul de investiție: Digitalizarea serviciilor comunei CUCA, județul 
Galați”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, 
social și teritorială - Componenta C10 – Fondul local.  

 
 

                                            Întocmit, 
                                          Sandu Cristian 

 


