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A N U N Ţ 

 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art.7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și actualizată, 
 Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat 
următorul proiect de hotărâre:  
 

Proiect de hotărâre 
privind reglementarea utilizării stațiilor de încărcare vehicule 

electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu și 
aprobarea tarifelor aferente acestui serviciu 

 
care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 
 Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 25 martie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu 
privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii 
însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus 
spre aprobare.  

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse 
la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu 
din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.  
 Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la 
secțiunea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii 
pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. 
 
 
       PRIMAR                  SECRETAR GENERAL 
        Astrid Cora Fodor              Dorin Ilie Nistor 
 

 

          
               

           



ID Vll.A.5 

PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR ....... . 
privind reglementarea utilizării staţiilor de încărcare vehicule electri~etmplasate 

pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor aferente acest i serviciu 

Consiliul Local al Municipiulu i Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ..... .. 2022, 
Analizând: 

- referatul de aprobare nr.18245/10.03.2022 privind oportunitatea promovări i Proiectului de 
hotărâre pentru reglementarea utilizării staţiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul 
public la Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor aferente acestui serviciu, întocmit de initiator primar 
Astrid Cora Fodor, 

- raportul de specialitate nr.18603/11 .03.2022 prin care Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune reglementarea utilizării staţiilor de încărcare 
vehicule electrice amplasate pe domeniul public la Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor aferente 
acestui serviciu , 

Având în vedere următoarele: 
- în prezent, pe domeniul public al Municipiului Sibiu sunt amplasate 5 staţii de încărcare 

vehicule electrice şi amenajate 1 O locuri de parcare cu folosinţă exclusivă pentru încărcarea 

vehiculelor electrice, în următoarele locaţii : parcarea Cazarma 90 şi parcarea supraterană Hipodrom; 
- la parcarea din Cazarma 90, încărcarea vehiculelor electrice se efectuează gratuit pentru 

consumul de energie electrică , achitându-se doar tariful de parcare; 
- la parcarea supraterană din Hipodrom, staţiile de încărcare vehicule electrice sunt în teste; 
- utilizarea frecventă a noii staţii (fast charger) pusă în funcţiune în 24.12.2021 de la parcarea 

Cazarma 90, implicit a consumului de energie electrică , 

- creşterea tarifului la energie electrică în ultima perioadă , 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică , republicată si actualizată , 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) şi d), alin. 7 lit. f) , art. 136 alin.1 şi alin.8, art. 196 
alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1 ) Se instituie tariful pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice, serviciu oferit 
prin staţiile de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu aflate 
în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu . 

(2) În cazul staţiilor de încărcare amplasate în parcările publice cu plată , tariful pentru 
serviciul de încărcare a vehiculelor electrice nu include şi tariful de parcare. 



Art.2. Se aprobă tariful de 2 lei I kWh ( T.V.A. inclus) pentru serviciul de încărcare a vehiculelor 
electrice, pentru staţiile de încărcare cu curent alternativ (AC) şi curent continuu (DC). 

Art.3. Tariful va fi actualizat ori de câte ori evoluţia elementelor de calcul o va impune, corelat 
cu modificarea elementelor constitutive ale acestuia. 

Art.4. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va 
asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu la data de „„„„.2022. 

l~~·l;. 
Astri~ ct~odor 

--=---~ 
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• ŞI REGISTRATUR. o605 

1.D. 1 ~;~:ri~n~~2ci2t I 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind reglementarea utilizării staţiilor de încărcare vehicule electrice 
amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor 

aferente acestui serviciu 

Analizând referatul de aprobare nr. 18245/10.03.2022 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre pentru reglementarea utilizării staţiilor de 
încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi 
aprobarea tarifelor aferente acestui serviciu, întocmit de iniţiator primar 
Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea 
acestuia în forma prezentată de iniţiator, din următoarele motive: 

- în prezent, pe domeniul public al Municipiului Sibiu sunt amplasate 5 
staţii de încărcare vehicule electrice şi amenajate 1 O locuri de parcare cu 
folosinţă exclusivă pentru încărcarea vehiculelor electrice, în următoarele locaţii: 
parcarea Cazarma 90 şi parcarea supraterană Hipodrom; 

- la parcarea din Cazarma 90, încărcarea vehiculelor electrice se 
efectuează gratuit pentru consumul de energie electrică, achitându-se doar tariful 
de parcare; 

- la parcarea supraterană din Hipodrom, staţiile de încărcare vehicule 
electrice sunt în teste; 

- având în vedere cele menţionate, precum şi utilizarea frecventă a noii 
staţii (fast charger) puse în funcţiune în 24.12.2021 de la parcarea Cazarma 90, 
implicit a consumului de energie electrică şi motivat de creşterea tarifului la 
energie electrică în ultima perioadă , 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al , 
Municipiului Sibiu consideră ca necesară şi oportună taxarea acestui serviciu 
prin stabilirea unui tarif de încărcare vehicule electrice pentru utilizarea staţiilor 
de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului 
Sibiu , aflate în administrarea serviciului public. 

în acest sens propunem stabilirea tarifului de 2 lei I kWh ( T.V.A. inclus) 
pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice, pentru staţiile de încărcare 
cu curent alternativ (AC) şi curent continuu (DC). 



în cazul staţiilor de încărcare amplasate în parcările publice cu plată , tariful 
pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice nu include şi tariful de 
parcare. 

în conformitate cu art. 129 alin.2 lit.c), ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republicată , 

Propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea Proiectului de 
hotărâre pentru reglementarea utilizării staţiilor de încărcare vehicule electrice 
amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor aferente 
acestui serviciu cu următorul conţinut: 

Art.1 . (1) Se instituie tariful pentru serviciul de încărcare a vehiculelor 
electrice, serviciul oferit prin staţiile de încărcare vehicule electrice amplasate pe 
domeniul public al Municipiului Sibiu aflate în administrarea Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu. 

(2) în cazul staţiilor de încărcare amplasate în parcările publice cu plată , 
tariful pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice nu include şi tariful de 
parcare. 

Art.2. Se aprobă tariful de 2 lei I kWh ( T.V.A. inclus) pentru serviciul de 
încărcare a vehiculelor electrice, pentru staţiile de încărcare cu curent alternativ 
(AC) şi curent continuu (DC). 

Art.3. Tariful va fi actualizat ori de câte ori evoluţia elementelor de calcul o 
va impune, corelat cu modificarea elementelor constitutive ale acestuia. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 
privinţa realităţii , valabilităţii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia cât 
şi asupra îndeplinirii tuturor procedurilor de avizare. Documentaţia poate fi 
promovată spre an5'1iză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 
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