
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de stații de 
reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 

Având în vedere expunerea de motive nr.123/2021 a consilierilor locali: Eduard-
Alexandru Cîrceag, Cezar Mihail Drăgoescu, Nicu Cosmin Teodorescu, Manuel Borțoi 
și Lucian Bernd Săuleanu, raportul nr.85018/2021 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
și raportul de avizare nr.87772/2021 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea unor măsuri 
pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul 
municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi, Directivei nr.2014/94/UE privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternative, Legii nr.372/2005, republicată,  privind 
performanța energetică a clădirilor și Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor nr.1559/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă identificarea și inventarierea, în termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, a amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 
9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova                  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Direcția Patrimoniu 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIȚIATORI, 

Consilieri locali, 
Eduard-Alexandru CÎRCEAG 
Cezar Mihail DRĂGOESCU 

Nicu Cosmin TEODORESCU 
Manuel BORȚOI 

Lucian Bernd SĂULEANU 
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Raport 
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncarcare a 

vehiculelor electrice pe teritoriul Municipiului Craiova 
 
 

 Urmare expunerii de motive inițiată de grupul de consilieri locali, înregistrată la 
Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr 123/2021, se propune aprobarea unor 
măsuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe 
teritoriul Municipiului Craiova. 

Emisiile din transportul rutier influențează calitatea aerului în orașe. Numeroase 
analize epidemiologice si studiile toxicologice au asociat calitatea aerului urban și 
poluarea, inclusiv cu microparticule, cu efecte adverse asupra sănătății manifestate in 
ultimele decenii. 

Având în vedere impactul negativ al combustibililor fosili asupra mediului, 
sănătății publice și energiei factorii de decizie din domeniul securității sprijină 
înlocuirea combustibililor fosili cu alternative noi si sustenabile. 

Comisia Europeană consideră că, combustibilii alternativi reprezintă o opțiune 
importantă pentru durabilitatea mobilității în Europa.  

Pachetul Clean Power for Transport, adoptat în 2013, își propune să stimuleze 
dezvoltarea unei piețe unice pentru combustibilii alternativi pentru transport în Europa. 
Acesta conține o strategie pentru înlocuirea pe termen lung a petrolului ca sursă de 
energie în toate modurile de transport. 

Directiva privind implementarea infrastructurii de combustibili alternative, 
(2014/94/UE) impune statelor membre să elaboreze cadre de politici naționale pentru 
dezvoltarea pieței combustibililor alternativi și a infrastructurii acestora, printre alte 
elemente. 

Până în prezent, lansarea infrastructurii de reîncărcare și de alimentare cu 
combustibil alternativ a fost neuniformă, multe proiecte fiind finanțate sau parțial 
finanțate de sectorul public prin scheme de granturi UE, cum ar fi CEF și H2020, şi 
câteva implementări / operațiuni private ca un caracter pur comercial. 
  În Romania începând cu anul 2015 au fost realizate, intr-o serie de municipii, 
planuri de mobilitate urbana în care au fost introduse şi strategiile de implementare a 
transportului utilizând combustibili alternativi.  
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Scopul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă (PMUD) este ca, în varianta 
finală a scenariului preferat, cota transportului electric să fie majoritară în Municipiul 
Craiova şi acest lucru se referă în primul rând la transportul în comun, dar consideră o 
componentă importantă şi transportul privat. 

Municipiul Craiova şi-a propus ca în următorii ani să atingă următoarele 
obiective: 
- îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
stimularea utilizării vehiculelor electrice; 
- dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică; 
- dezvoltarea transportului ecologic. 
 Directiva nr. 2014/94/UE instituie un cadru comun de măsuri destinate instalării 
infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniune cu scopul de a reduce la 
minimum dependența de petrol și a atenua impactul trasnporturilor asupra mediului.  

De asemenea, decizia stabilește cerințe minime privind crearea insfrastructurii 
pentru cobustibili alternativi, inclusiv puncte de reîncărcare destinate vehiculelor 
electrice, care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul cadrelor naționale de 
politică ale statelor membre, precum și specificații tehnice comune pentru astfel de 
puncte de reîncărcare și de realimentare, inclusiv cerințe privind informarea 
utilizatorilor. 

Directiva Uniunii Europene a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 
34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

Tot astfel, directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică statuează că ”utilizarea vehiculelor 
electrice din surse regenerabile, produce mai puține emisii de dioxid de carbon, ceea ce 
are ca rezultat o mai bună calitate a aerului” și recomandă statelor membre luarea unor 
măsuri de încurajare a electromobilității. 

Stategia privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce 
privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor prevede dezvoltarea 
infrastructurii de combustibili alternativi în Romania, astfel încât toate mijloacele de 
transport să poată fi utilizate nediscriminatoriu, în conformitate cu eficiența, 
aplicabilitatea și rentabilitatea lor,   pentru a asigura un sistem de transport cu un grad 
ridicat de continuitate și impact pozitiv asupra mediului înconjurător și sanătații 
populației. 

Statistica APIA (Asociația producătorilor și importatorilor de automobile) relevă 
faptul că în ceea ce privește autoturismele hibride sau full electrice au fost vândute în 
anul 2018 (pana la sfarsitul lunii noiembrie), un număr de 4016 de autoturisme noi din 
care 847 bucăți full electric. În 2018 trebuie remarcată o crestere cu 60.8% față de anul 
2017. 

In aceasta situatie numărul de vehicule cu încărcare electrică noi înmatriculate în 
UE a crescut de la 47.196 unități în 2017 la 71.283 unități în 2018. Această tendință de 
creștere accelerată a numărului de automobile electrice, generează implicit necesitatea 
dezvoltării infrastructurii de alimentare. Și în această direcție s-au înregistrat creșteri 
anul trecut, însă situația existentă este încă sub nivelul necesar. 

Municipiul Craiova dispune în acest moment de două stații rapide și 244 prize de 
reincarcare vehicule electrice amplasate în Parcarea Subterană. 



Împreună cu adoptarea crescătoare a vehiculelor electrice, tehnologia și 
infrastructura de încărcare a lor, este de asemenea în curs de dezvoltare. În mai multe 
țări europene, sectorul public a preluat conducerea în instalarea  infrastructurii în care se 
pot conecta automobilele electrice si hybrid plug-in. 

Prin Ordinul nr. 760/2018, Ministerul Mediului a aprobat Ghidul de finanţare a 
Programului 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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe 
de judeţ. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 526/2019, privind aprobarea participării 
municipiului Craiova la Programul 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședință de județ, Municipiul Craiova a depus în anul 2020 dosarul de 
finantare pentru proiectul privind amplasarea de 9 Statii de incarcare rapide cu 3 puncte 
de incarcare (1x50kw, 2x22kw) amplasate in următoarele locații: 

- 1 Romul,  
- 1 Nicolaescu Plopsor,  
- 6 Calea București (în dreptul Electroputere Mall),  
- 1 Bld Decebal (Facultatea de Automatică intrarea la INCESA). 
Proiectul se afla în stadiu de verificare la Administrația Fondului pentru Mediu. 
În contextul celor de mai sus, în temeiul art. 129 alin. 2 lit d, art. 139 alin. 3 lit h, 

art. 154 alin 1 și art 196 alin 1 lit. a din Ordonața de Urgență a Guvernului nr 57/2019 
privind Codul Administrativ, modificată și completată, propunem spre aprobare 
următoarele: 

- identificarea și inventarierea, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei hotărâri, a amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 9 stații de 
alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova. 
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
  

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu cons. AdrianAtitienei 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 

Lista de difuzare a copiilor documentului 
Nr. Nr. exemplar difuzat Destinatar Nr. file Nr. file / anexe Observaţii 

1 Exemplar 1 SAMTPLSC 1 -  

2 Exemplar 2 SAPL 1 -  

3 Exemplar 3 SAPL 1 -  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 87772/18.05.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive inițiată de grupul de consilieri locali, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova cu nr 123/2021; 

- Raportul nr.85018/2021, întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu prevederile Legii nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, Ordinul nr.760/2018 a Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului 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: staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ,   Directiva privind 
implementarea infrastructurii de combustibili alternative nr.2014/94/UE, Hotărârea Consiliului Local 
nr.526/2019, privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în municipiile reședință de județ; 

- În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139, alin.3 lit.h, art.154 alin.1, 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată și completată; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

  propunerea Direcţiei Servicii Publice privind indentificarea şi inventarierea, în termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 9 
stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Craiova.  
 
 
 

          Director Executiv,                                           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                                 cons.jur. Mădălina Decă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi           Îmi asum responsabilitatea privind   

legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                               legalitatea actului administrativ 
         Semnătura:                                                                          Semnătura: 
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