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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Primăria Municipiului Craiova anunţă că în data de 27.05.2016, ora 13:00, se va da 

în folosinţă obiectivul „Parcare subterană”-zona Teatrul Naţional, realizat printr-un proiect 
finantat prin P.O.R. 2007-2014, Axa prioritara 1, Domeniul Major de Interventie 1.1. 

Începând cu data de 27.05.2016, ora 13:00 şi până în data 29.05.2016, ora 24:00, 
accesul autovehiculelor se va face gratuit, urmând ca începând cu data de 30.05.2016, ora 
00:00 sa intre în vigoare taxarea conform H.C.L.nr. 97/2016. 

Menţiune: Vehiculele cu instalatii G.P.L. nu au acces in parcare si nici vehiculele 
care au o inaltime mai mare de 2,1m. 
            În tabel sunt menţionate taxele  speciale pentru utilizarea Parcării Subterane din 
zona Teatrului Naţional, pentru anul 2016: 
 

Serviciu Tichet / 
abonament 

Detalii Taxă 
[lei] 

Parcare cu plata pe oră Tichet acces Până la 2 ore,                       [taxă per oră] 1 
Parcare cu plata pe zi Tichet acces De la 2 ore, până la 5 ore,  

                   [taxă pe toată durata intervalului] 
6 

Taxă suplimentară de 
penalizare 

Tichet acces Pentru depăşirea perioadei de 5 ore [taxă 
per oră de depăşire] 

2 

 
 
 
 
 
Parcare în regim de 
abonament 

Abonament Economy 
Night – card acces 
(proximitate) 

Se încheie pe o durată de minim 2 luni. 
Posesorul va beneficia de loc rezervat pe 
care îl va utiliza în timpul săptămânii numai 
pe timpul nopţii (1800–600), iar în weekend zi 
şi noapte [taxă pe lună] 

100 

Abonament Economy Day 
– card acces (proximitate) 

Se încheie pe o durată de minim 2 luni. 
Posesorul va beneficia de loc rezervat pe 
care îl va utiliza în timpul săptămânii numai 
pe timpul zilei (600–1800)          [taxă pe lună] 

120 

Abonament Economy Day 
Electric Car – card acces 
(proximitate) 

Se încheie pe o durată de minim 2 luni. 
Posesorul va beneficia de loc rezervat pe 
care îl va utiliza în timpul săptămânii numai 
pe timpul zilei (800–1800)          [taxă pe lună] 

50 

Abonament Full Electric 
Car – card acces 
(proximitate) 

Pentru posesorii de autoturisme electrice, 
care vor beneficia de loc rezervat, cu 
staţionarea nelimitată, zi şi noapte [taxă pe 
lună] 

100 

Abonament Full – card 
acces (proximitate) 

Se încheie pe o durată de minim 2 luni. 
Posesorul va beneficia de loc rezervat pe 
care în va utiliza non-stop.      [taxă pe lună] 

300 

Taxă suplimentară de 
penalizare pt emiterea 
unui nou tichet 

Tichet acces Pentru pierderea, deteriorarea, etc. tichetului               
[taxă reemitere tichet] 

50 
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