
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Grupului de Acțiune Locală ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotare cu sistem integrat de panouri solare
comuna Pauca

Denumirea 
proiectului

• Investiția a constat in relizarea unei parcari
fotovoltaice.

•Instalatia este alcatuita din 40 de panouri
fotovoltaice monocristaline 300W, statie
incarcare auto cu 2 posturi de incarcare, 2 buc.
- invertor trifazat, 10kw, care transforma
curentul continu in curent alternativ , tablou
electric de curent continuu si curent alternativ
- modular de putere si 10 arestoare

Descrierea 
proiectului 

• Posibilitatea de a incarca masini electrice 
gratuit atat de catre persoanele din comuna 
cat si persoanelor care sunt in trecere prin 
localitate

• Reducerea consumului de energie electica al 
sediului Primariei comunei Pauca prin 
folosirea energiei produsa de panourile 
fotovoltatice

Obiective

•Construcția unei parcari care asigura 5 locuri 
de parcare acoperite 

•statie de incarcare auto cu doua posturi de 
incarcare 

•asigurarea unei bune parti din consumul de 
energie electrica la sediul primariei comunei 
Pauca

Rezultate

• O astfel de construcție este necesară si
utilă în comuna, asigurand nevoile
cetatenilor care detin masini electrice, cat si
producerea de energie verde. Recomandăm
multiplicarea și realizarea unui astfel de
proiect în toate localitățile rurale.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA PAUCA, JUDEȚUL 

SIBIU

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art.20 -

Servicii de bază și reînnoirea 
satelor în zonele rurale

Domeniul de intervenție  

6B) -Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

(conform Reg.UE 
nr.1305/2013, art.5

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

27.188 euro

Valoarea contribuției 
private : 0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului :

19.09.2018-19.09.2021

Beneficiarul proiectului 
COMUNA PAUA

Date de contact : 

Comuna PAUCA

loc. PAUCA, nr.172, jud. SIBIU
tel.0763600935

e-mail: primaria.pauca@yahoo.com


