
 
HOTĂRÂREA NR.367 

 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FUNCȚIONAREA  ȘI EXPLOATAREA STAȚIEI 
DE ÎNCARCARE AUTOVEHICULE PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN 

TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT 
RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC  ÎN MUNICIPIUL TULCEA 

 
 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

 20 decembrie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și 

exploatarea stației electrice de încarcare autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  
nr.26290/19.09.2018 şi raportul întocmit de Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub 
nr.26289/19.09.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile : 
- art. 26, art. 27, art. 28 și art.29 din Directiva 2014 /94/ UE, privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi; 
- Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 
- art. 7, alin. (1) – (12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin.(1) şi (6), art. 49,  

alin. (1) şi (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind funcționarea și exploatarea stației electrice de încarcare 
autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în Municipiului 
Tulcea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Gospodărie 
Municipală şi Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea. 

ART. 3 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamentul privind exploatarea staţiei de alimentare a autovehiculelor electrice prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în Municipiului 

Tulcea 
Capitolul I. Preambul 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea pune la dispoziţie cu titlu gratuit serviciul de reîncarcare 
acumulatori pentru autovehicule electrice, punctul de reîncărcare fiind amplasat pe strada Păcii nr. 20, marcat 
corespunzător, prin culoarea verde.  

 
Stația de alimentare a autovehiculelor electrice a fost pusă la dispoziție cu titlul de folosință gratuită de FLASH 

LIGHTING SERVICES S.A. pentru a încuraja protejarea mediului susținută de autoritățile locale ale Unității Administrativ-
Teritorială Municipiul Tulcea și de a demonstra beneficiile directe și indirecte ale sistemului de telegestiune nou instalat care 
dă posibilitatea de a utiliza  structura aferenta iluminatului public aflat sub tensiune permanentă pentru diferite aplicaţii. 

 
Reîncărcarea acumulatorilor autovehiculelor electrice nu este considerată furnizare de energie, conform 

reglementărilor în vigoare, ci un serviciu, pus la dispoziţia posesorilor de autovehicule electrice.   
   
La această dată costurile dispozitivului pentru contorizarea şi plata aferentă reîncărcării autovehiculelor electrice, în 

prezent fiind înregistrate un numar de 3 autoturisme electrice în municipiul Tulcea, sunt net superioare valorii consumului 
de energie electrică necesară reîncărcării acestui tip de autovehicule existente în circulaţie. În momentul în care maşinile 
electrice sau hibride va creşte se va  justifica şi acest tip de investiţii cu privire la dispozitive pentru facturarea servici ilor de 
reîncarcare cu energie electrică. 

 
Punctul public de reîncărcare a autovehiculelor electrice respectă specificaţiile tehnice şi cerinţele de dotare 

prevăzute în Legea nr. 34/2017, Standardul  IEC 61851, precum şi regulile privind siguranţa şi igiena muncii, prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform legislaţiei în vigoare. 

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, prin instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 

promovează reducerea emisilor de gaze efect de seră în transport şi facilitează achiziţionarea şi încărcarea autovehiculelor 
electrice aflate în tranzit în zona turistică.  

 
 Majoritatea statelor Uniunii Europene, au adoptat/finanţează programe susţinute de sprijinire a achiziţiei de 

autovehicule electrice, fapt ce face deja ca numărul acestora în Europa să fie tot mai mare.  
 
Pe cale de consecintă, Romania trebuie să-si dezvolte infrastructura pentru astfel de puncte de reîncarcare, 

inclusiv prin prisma atragerii turiştilor care caută în ţara noastră un mediu curat. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul 
Tulcea, oraş turistic şi poartă de intrare în Delta Dunării, este printre primele municipii care implementează acest tip de 
proiect, în vederea reducerii emisiilor de carbon şi a poluării fonice. 

   
            Având în vedere cele prezentate, considerăm că prin prisma dezvoltării exponenţiale a acestui sector auto şi a 
beneficiilor aduse de vehiculele electrice mediului înconjurător, crearea unei infrastructuri a staţiilor de încarcare electr ică la 
nivel naţional devine absolut necesară. 
 
Capitolul II. 
 
    I.   Scopul Regulamentului  
            Art. 1.  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea stabileste modul de exploatare prin reîncărcare a 
acumulatorilor pentru  autovehicule  electrice . 
 
   II.   Program de funcţionare 
          Art. 2.  Programul de funcţionare a staţiei de reîncărcare a acumulatorilor autovehiculelor electrice este permanent  şi 
nediscriminatoriu. 
 
   III.   Obligaţii şi responsabilităţi 
          Art. 3.   Obligaţiile beneficiarului: 

a) Să respecte regulile de circulaţie rutieră. 



b) Să parcheze regulamentar, încadrat în spaţiul destinat alimentării electrice. 
c) Să urmeze toti pasii procedurali prevazuti de modul de încărcare specific fiecărui autovehicul electric. 
d) Să acceseze instalaţia în conformitate cu specificatiile tehnice ce trebuiesc respectate pentru alimentarea 

electrică a  autovehiculului. 
e) Să utilizeze staţia în condiţii de siguranţă, pentru evitarea accidentelor şi a pagubelor autovehiculului. 
f) Pe timpul alimentării să monitorizeze autovehiculul în condiţii de siguranţă. 
g) După alimentare să aşeze cablul în priză. 

           Art. 4.     Obligaţiile Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea: 
a) Să asigure semnalizarea corespunzatoare şi vizibilă a spaţiului, marcajul fiind realizat în culoarea verde, în 

concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu.  
b) Să pună la dipoziţia cetăţenilor, cu titlu gratuit, staţia de alimentare a autovehiculelor electrice, în vederea 

reîncărcării  acumulatorilor autovehiculelor electrice. 
c) Să respecte Standardul  IEC 61851 cu privire la Sistemul de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. 
d) Să realizeze programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi  promovând 

infrastructura pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. 
e) Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea nu răspunde pentru orice defecţiune aparută la 

autovehicul în timpul alimentării sau după alimentare. 

       
 IV. Raspunderi şi sancţiuni 
         Art. 5.  În cazul în care staţia de reîncărcare este distrusă parţial sau în totalitate, aceasta faptă se sancţioneaza cu 
amendă între 200 şi 1000 lei pentru persoane fizice şi intre 1000 si 2500 lei pentru persoane juridice, conform prevederilor 
art. 6 lit. (r) si art. 8 lit. (k) din Regulamentul privind activitățile edilitar-gospodărești în municipiul Tulcea aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.  279/2009. 
         Art. 6. Este interzisă parcarea celorlalte autovehicule pe spaţiul special amenajat, conform dispozițiilor art. 9 alin. (2) 
lit. (e) din Regulamentul privind activitățile edilitar-gospodărești în municipiul Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea nr.  279/2009. Aceasta faptă se sancţionează cu amendă între 200 si 1000 lei pentru persoane fizice 
şi între1000 şi 2500 lei pentru persoane juridice. 
 
     V.  Dispoziţii finale 
 

Art. 7.  Comisia Europeană a stabilit obiective ambiţioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibili 
convenţionali din mediul urban, pentru a reduce gazele cu efect de seră şi poluarea aerului sau poluarea fonică. Cartea 
Albă 2011 solicită reducerea la jumătate a utilizării de maşini cu alimentare convenţională în transportul urban până în anul  
2030 şi eliminarea completă până în anul 2050. 
             Art. 8.  Directiva 2009/28/CE, transpusă de statele membre până la 5 decembrie 2010, a stabilit obiective 
obligatorii pentru toate statele membre pentru ponderea energiei din surse regenerabile, cu scopul de a atinge până în 
2020, obiectivul Uniunii constând într-o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puțin 20 % și într-o pondere a 
energiei din surse regenerabile de 10 % utilizată în mod specific în sectorul transporturilor. 
 
           Art. 9. În dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule electrice, interacțiunea dintre aceasta și sistemul de energie 
electrică, precum și politica Uniunii în materie de energie electrică, ar trebui să fie consecventă cu principiile stabilite în 
temeiul Directivei 2009/72/CE. Instalarea și operarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ar trebui să se 
desfășoare pe o piață competitivă, care oferă acces liber tuturor părților interesate în lansarea sau operarea infrastructurilor 
de reîncărcare. 

 
Întocmit, 
Serviciul Gospodărie Municipală 
Şef Serviciu 
Ing. Verban Carmen 
 
 
Preşedinte de şedinţă                                                                                                 Secretar 
        Consilier                                                 


