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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 La proiectul de hotărâre privind :aprobarea depunerii proiectului:„ ”SISTEM 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE ÎN COMUNA 
CUCA , JUDEȚUL GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 
I1- Mobilitatea urbană durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde –ITS/alte infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente proiectului;   

 
              Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT 

comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind  :aprobarea 

depunerii proiectului:„ ”SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERAT 
MONITORIZARE ÎN COMUNA CUCA , JUDEȚUL GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – 
Fondul local, Investiția I1- Mobilitatea urbană durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde –ITS/alte infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente 
proiectului, și  în temeiul art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;      
 Având în vedere  OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr, 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

Având în vedere  HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 
pentru modificarea și completarea OUG nr, 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

Având în vedere cap. 4, secțiunea 4.2, pct. 4.2.9 din Ordinul Ministrului Dezoltării, 
Lucrărilor publice și Administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local; 

Având în vedere  art.18 alin.(1) și alin.(2) din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Având în vedere  art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 



 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului Local  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;  

Valoare totală a investiției: 518.714,232 lei cu TVA;      

 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 depunerii proiectului „ ”SISTEM 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE ÎN COMUNA CUCA 
, JUDEȚUL GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I1- 

Mobilitatea urbană durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde –ITS/alte infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente proiectului;   

 
Intocmit, 
C. Sandu 


