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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Modificarea HCL nr.107/13.11.2007 privind garantarea debitului SC IGO SA 
Caracal, către SC DGN DISTRIGAZ SUD SA cu imobilele aparţinând 
domeniului privat al municipiului Caracal situate în str. Carpaţi, nr.2; str. Iancu 
Jianu, nr.23 şi str. Plevnei, nr.1 

EXPUNERE DE MOTIVE: Datorită debitului pe care SC IGO SA Caracal îl are către SC DGN 
DISTRIGAZ SUD SA şi a faptului că nu s-au încheiat contractele de ipotecă, creditorul solicitând 
prevederea în HCL nr.107/13.11.2007 a unor clauze, există pericolul întreruperii furnizării energiei 
termice în municipiul Caracal punându-se astfel în pericol buna desfăşurare a activităţii în cadrul 
instituţiilor publice, spital, şcoli, grădiniţe, etc. Pentru a se evita o astfel de situaţie este necesar garantarea 
acestui debit cu bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr.16170/19.12.2007 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Adresa nr.15445/05.12.2007 a SC DGN DISTRIGAZ SUD SA; 
- Art. 36, alin 2, lit. c şi art. 121 (2) din Legea 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 modificarea HCL 107/13.11.2007 după cum urmează: 
Art.1 din HCL nr.107/13.11.2007 va avea următorul cuprins:  
„ Consiliul local al municipiului Caracal aprobă garantarea în favoarea SC DGN DISTRIGAZ 

SUD SA a executării obligaţiilor de plată rezultate şi neonorate de SC IGO SA Caracal, din executarea 
contractelor de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici 
nr.20036482/01.04.2005 şi nr.11145/14.04.2005 până la concurenţa sumei de 4.080.378 lei cu imobilele 
aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, str. Carpaţi, nr.2; Caracal,  str. 
Iancu Jianu, nr.23 şi Caracal, str. Plevnei, nr.1, prin încheierea de  contracte de fidejusiune şi de ipotecă”. 

ART.2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului şi SC IGO SA, Caracal vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            ART.3 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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