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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Realizarea  obiectului „Reabilitare centrală termică de zonă pentru  
                                cogenerare”, din cadrul obiectivului de investiţie „Modernizarea  
                                sistemului de termoficare din municipiul Caracal, judeţul Olt” prin  
                                asocierea cu un operator economic desemnat. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Cogenerarea este un proces de producere simultană a energiei electrice şi termice în 

instalaţii speciale. Costul reabilitării pentru cogenerarea centralei termice de zonă din municipiul 
Caracal este foarte mare şi resursele financiare ale bugetului local impun atragerea de resurse 
suplimentare. O modalitate de atragere a resurselor financiare este asocierea cu persoane juridice 
române sau străine. 

 
AVÂND ÎN VEDERE  
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- HCL nr. 87/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea  

sistemului de termoficare în municipiul Caracal, judeţul Olt”; 
   - HCL nr. 88/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Caracal, judeţul Olt”; 
   - Avizul comisiilor juridice şi economice ale Consiliului local Caracal; 
   - Art. 36 (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
   - Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin 
Legea nr. 337/2006; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1 – (1) Aprobă asocierea cu persoane juridice române sau străine  în vederea finanţării  
şi realizării, în comun, a obiectivului „Reabilitare centrală termică de zonă pentru cogenerare” din 
cadrul obiectivului de investiţie „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Caracal, 
judeţul Olt”. 
 (2) Contribuţia Consiliului local al municipiului Caracal la realizarea asocierii prevăzute la 
alin. (1) constă, în principal, în punerea la dispoziţie a Centralei Termice de Zonă pe combustibil 
gaz natural cu utilităţile existente (apă, canal, energie electrică, gaze naturale) şi a suprafeţei de 
teren pe care se află amplasată. 
 ART. 2 – Aprobă procedura – dialog competitiv, pentru desemnarea operatorului economic în 
vederea asocierii prevăzute la art. 1 (1) potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
constituie secret de serviciu. 
 ART.3 – Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de asociere şi/sau desemnarea 
asociatului se poate face şi prin angajarea unei firme de consultanţă. 
 ART.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal să aprobe în numele şi pentru 
Consiliul local: 

a) raportul intermediar al primei etape a procedurii de atribuire; 
b) raportul final al procedurii de atribuire. 



ART. 5 – (1) Contractul de asociere se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local al  
municipiului Caracal. 
 (2) Proiectul de hotărâre va fi iniţiat de primar, care reprezintă asociantul în derularea 
procedurii pentru desemnarea operatorului economic în vederea asocierii cu Consiliul local al 
municipiului Caracal, în scopul realizării proiectului „Reabilitare centrală termică de zonă prin 
cogenerare”. 
 ART.6 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal vor duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.7  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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