
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC SI 
INSTALARE INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO IN 
COMUNA NEGOI JUDETUL DOLJ 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul propus a avut ca obiect" Modernizarea 
iluminatului public si instalare instalatie 
supraveghere video in comuna Negoi,judetul 
Dolj".Necesitatea si oportunitatea acestui proiect 
au rezultat din prevederile materializate in 
"Strategia de dezvoaltare locala a comunei NEGOI 
pentru perioada 2014-2020"Prin proiectul de 
eficientizare energetica prin modernizarea 
sistemului de iluminat stradal din comuna, s-a 
urmarit realizarea urmatoarelor obiective: 
Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 
Reducerea actelor antisociale si cresterea gradului 
de siguranta al populatiei; Reducerea accidentelor 
rutiere datorita unei mai bune vizilibilitati. 

 

Descrierea 
proiectului  

•   

•Cresterea securitatii , sigurantei si confortului 
cetatenilor pe timp de noapte; 

• Aducerea sistemului de iluminat stradal, pe cat 
posibil, la cerintele tehnice ale standardelor 
actuale, fara a se neglija impactul financiar asupra 
bugetului local; 

• Cresterea eficientei energetice si financiare a 
sistemului de iluminat public , diminuarea 
cheltuielilor reale unitare de functionare  a 
sistemului de iluminat public. 

Obiective 

•   

• cresterea gradului de confort al populatiei; 

• reducerea accidentelor rutiere datorita unei mai 
bune vizibilitati; 

• reducerea actelor antisociale si cresterea gradului 
de siguranta al populatiei. 

 

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute in MJ 

• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 
scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de 
buna practica 

• O finantare mai consitenta pentru GAL-uri pentru 
viitoarea programare 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 

Comuna Negoi 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Domeniul de intervenție: 

  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

74.039,2 euro, echivalent 
a 344.911,64 Lei.  

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: august 2018 -
octombrie 2019 

Beneficiarul proiectului 

UAT Negoi 

Date de contact: 

Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


