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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 236 

 
 

PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI TULCEA LA CONVENȚIA PRIMARILOR  

PRIVIND CLIMA ȘI ENERGIA (Covenant of Mayors for Climate & Energy)  
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din 

data de 30.08.2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la „Convenția 

Primarilor privind Clima și Energia”(Covenant of Mayors for Climate & Energy), proiect 

din iniţiativa Primarului; 
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 29.965/12.08.2021 şi raportul nr. 29.963/12.08.2021 al Compartimentului Mediu din cadrul 

Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu prin care se propune aderarea municipiului Tulcea la 

„Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & 

Energy);  
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

         Având în vedere: 

- Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; 

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 

25 octombrie 2012 privind eficiența energetică; 

- art. 2 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e),  alin. (4) lit. e), g) și alin. (9) lit. c) , art. 139 alin. (1) și 

(3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) și (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                           

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă aderarea municipiului Tulcea la „Convenția Primarilor privind 

Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy), prezentată în Anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie pentru 

semnarea în numele și pentru Municipiul Tulcea a Convenției Primarilor din Europa, 

prezentată în Anexa la prezenta hotărâre, precum și a altor documente aferente în cadrul 

acesteia.  

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuternicește 

Compartimentul Mediu/Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei 

Municipiului Tulcea. 
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ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  SECRETAR GENERAL,                                    VICEPRIMAR, 

                          Jr. Leventh IUSUF                                                                        George ȘINGHI 
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Convenția Primarilor din Europa 

Intensificarea acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic 

 

Noi, Primarii de pe întreg teritoriul Europei, prin prezentul document, ne angajăm să creștem nivelul ambițiilor 
climatice și să implementăm acțiuni în ritmul dictat de știință, într-un efort comun de a menține creșterea 
temperaturii globale sub 1,5 °C - ambiția cea mai înaltă a Acordului de la Paris. 

De ani buni deja, orașele transformă provocările climatice și de mediu în oportunități. Este vremea să 
devină priorități absolute. 

Ca semnatari ai Convenției Primarilor din Europa, ne angajăm să cooptăm toată lumea în aceste demersuri. Ne 
vom asigura că politicile și programele noastre nu lasă pe nimeni și niciun loc în urmă.  

Tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic va avea impact în toate sferele societății noastre. 
Ca lideri locali, trebuie să monitorizăm cu atenție aceste impacturi pentru a asigura echitatea și incluziunea. Nu 
putem avea în vedere decât o tranziție care să fie echitabilă, incluzivă și să respecte toți cetățenii acestei 
lumi și resursele planetei noastre.  

Viziunea noastră este ca, până în anul 2050, să trăim cu toții în orașe decarbonate și reziliente, având 
acces la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. Ca parte a mișcării Convenției Primarilor din 
Europa, vom continua (1) să reducem emisiile de gaze cu efect de seră de pe teritoriul nostru, (2) să creștem 
reziliența și să ne pregătim pentru impacturile adverse ale schimbărilor climatice și (3) să abordăm sărăcia 
energetică ca pe o acțiune-cheie pentru asigurarea unei tranziții echitabile.  

Suntem pe deplin conștienți că toate Statele Membre, regiunile și orașele din UE se află în stadii diferite ale 
tranziției și fiecare dispune de propriile resurse pentru a îndeplini ambițiile stabilite în Acordul de la Paris. 
Recunoaștem încă o dată responsabilitatea comună pe care o avem în abordarea crizei climatice. Numeroasele 
provocări impun un răspuns politic ferm la toate nivelurile de guvernanță. Convenția Primarilor din Europa este, 
înainte de toate, o mișcare a Primarilor angajați să promoveze soluțiile locale și să se inspire reciproc în vederea 
realizării acestei viziuni. 

Ne angajăm să facem tot ce ține de noi și să întreprindem următoarele acțiuni:  

1. SĂ NE ASUMĂM ANGAJAMENTUL de a stabili obiective pe termen mediu și lung, în 
concordanță cu cele stabilitate la nivel european și cel puțin la fel de ambițioase ca 
obiectivele naționale. Scopul nostru va fi atingerea neutralității climatice până în anul 2050. 
Având în vedere urgența climatică actuală, vom face din acțiunile climatice o prioritate și o 
vom comunica cetățenilor noștri. 
 

2. SĂ IMPLICĂM cetățenii, mediul de afaceri și administrațiile de la toate nivelurile în 
implementarea acestei viziuni și în transformarea sistemelor noastre sociale și economice. Ne 
propunem să dezvoltăm un pact climatic local cu toți actorii care ne pot ajuta să realizăm 
aceste obiective. 
 

3. SĂ ACȚIONĂM, acum și împreună, pentru a ne încadra în grafic și a accelera tranziția 
necesară. Vom elabora, implementa și raporta – în termenele stabilite – un plan de acțiune 
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pentru atingerea țintelor noastre. Planurile noastre vor include prevederi despre cum pot fi 
atenuate schimbările climatice și cum ne putem adapta la acestea, păstrând totodată 
incluziunea.  
 

4. SĂ STABILIM RELAȚII cu alți Primari și lideri locali din Europa și nu numai, pentru a ne 
inspira reciproc. Îi vom încuraja să ni se alăture în cadrul Convenției mondiale a Primarilor, 
oriunde s-ar afla în lume, și să adopte obiectivele și viziunea descrise aici.  

Noi, semnatarii Convenției Primarilor din Europa, afirmăm că putem întreprinde pași astăzi (să ne asumăm 
angajamentul, să implicăm, să acționăm, să stabilim relații) pentru a asigura bunăstarea generațiilor actuale 
și viitoare. Împreună, vom lucra pentru a transforma viziunea noastră în realitate.  

Contăm pe sprijinul administrațiilor naționale și al instituțiilor europene să ne pună la dispoziție politici, 
resurse tehnice și financiare pe măsura nivelului ambițiilor noastre.  

 

[Numele și funcția persoanei care semnează acest angajament] 

Împuternicit de [Consiliul Local sau organismul decizional echivalent] la [zz]/[ll]/[aaaa].  

SEMNĂTURA OFICIALĂ 

 

*** 

[Numele și adresa completă a autorității semnatare] 

[Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact]  

*** 

Biroul European al Convenției Primarilor este finanțat de Comisia Europeană. 

© Uniunea Europeană, 2021.  
 
 


