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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Aprobarea „Strategiei de alimentare cu căldură a municipiului                               

     Caracal în condiţiile programului de termoficare 2006 – 2009, calitate  
                              şi eficienţă” 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Conceptul dezvoltarii durabile in domeniul alimentarii cu energie termica a localitatilor 

presupune aplicarea unor solutii tehnice performante capabile sa asigure, pe de o parte, conditii 
normale de viata si de munca comunitatilor locale si satisfacerea nevoilor sociale ale acestora in 
conditii de rentabilitate economica si eficienta energetica si, pe de alta parte, conservarea resurselor 
primare, protectia si conservarea mediului, fara a afecta echilibrul ecosferei si accesul generatiilor 
viitoare la resursele energetice primare. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 10805/22.08.2007 întocmit de viceprimarul municipiului  

Caracal; 
- HG nr. 462/2006, pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu căldură a municipiului 

Caracal  în condiţiile programului de termoficare 2006 – 2009, calitate şi                                 
eficienţă”, 
   - Avizul comisiei de urbanism a Consiliului local; 
   - Art. 36 (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

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 - Aprobă  „Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Caracal   în condiţiile 
programului de termoficare 2006 – 2009, calitate şi eficienţă”, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART.2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  ART.3 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                 

       FUGACIU ŞTEFAN 
CONTRASEMNEAZĂ 

                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                           GHEORGHE CARIGOIU 
 

Nr. ……… din  
 ..………. 2007 


