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Expunere de motive 
cu privire la supunerea spre consultare publică a proiectului – Reactualizare studiu de 

strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor municipiul 
Craiova, conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 
   

 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin HG 
nr.1069/2007, prevede ca obiectiv, pentru energia termică, creşterea eficienţei energetice a 
sistemelor de încălzire centralizată. 
 Prin HCL nr. 128/2005 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat „Strategia 
locală de alimentare cu energie termică în sistem centralizat” elaborat în anul 2004, 
actualizată prin HCL nr.20/2008. 
 Pentru accesarea fondurilor prevăzute în Programul „Termoficare 2006 – 2020 
căldură şi confort” aprobat prin HG nr.462/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a prevederilor art.6 alin.3, lit. e din Ordinul MDRAP nr. 49/2018, o condiţie de 
eligibilitate a proiectelor este ca la solicitarea de finanţare să fie anexata Strategia locală de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
 SC Termo Craiova SRL a înaintat  prin adresa nr. 66142/2019 Primăriei 
Municipiului Craiova documentaţia pentru „Reactualizare studiu de strategie a alimentării 
cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova ”, studiu 
realizat de firma SC EDG Consult SRL în colaborare cu Universitatea Politehnică din 
Bucureşti.. 
 Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. a 
şi d, alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 alin.2, art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală şi 
conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, supunem consultării publice proiectul „ Reactualizare studiu de strategie a 

alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul 

Craiova”, în forma anexată la prezentul raport, pe site-ul instituţiei www.primariacraiova.ro 
la rubrica: Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice, pe o perioadă de 30 zile lucrătoare. 
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