
 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA:   Aprobarea perioadei de furnizare a energiei termice produsă 
şi distribuită   în sistem centralizat, pentru consumatorii din municipiul Caracal, de 
către   SC IGO SA  Caracal.  
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare 

cu energie termică utilizată pentru încălzire si prepararea apei calde de consum, respectiv 
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în 
condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, in vederea utilizării optime a resurselor de 
energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, se impune stabilirea perioadei 
de furnizare a energiei termice pentru consumatorii din municipiul Caracal. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 11101/17.09.2008 al Direcţiei Tehnice din cadrul 

Primăriei municipiului Caracal; 
- Adresa nr.4012/08.08.2008 a ANRSC, privind sesizările utilizatorilor serviciului 

de alimentare cu energie termică; 
- Adresa nr. 5116/02.09.2008 a SC IGO SA Caracal prin care se propune 

aprobarea datelor de începere respectiv întrerupere a furnizării energiei termice pentru 
încălzire; 

- Contractul nr. 5407/1999 – încheiat între Consiliul local al municipiului Caracal 
– Primăria municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal; 

- art. 36 alin. (1) Legea nr. 325/2006, legea serviciilor publice de alimentare cu 
energie termică; 

- Art. 36 alin.2 lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

- Avizul  Comisiei juridice a Consiliului local Caracal; 
În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 

HOTĂREŞTE: 
 
 ART. 1 – Se aprobă ca SC IGO SA Caracal să înceapă perioada de furnizare a 
energiei termice pentru consumatorii din municipiul Caracal  după înregistrarea, timp de 
3 zile consecutiv, între orele 18:00 – 6:00, a unor valori medii ale temperaturilor 
exterioare mai mici de +10oC. 



 
 
 ART.2 – Se aprobă ca SC IGO SA Caracal  să întrerupă furnizarea energiei 
termice pentru consumatorii din municipiul Caracal după înregistrarea, timp de 3 zile 
consecutiv, a unor temperaturi medii exterioare ce  depăşesc +10oC, între orele 18:00 – 
6:00. 

ART. 3 – SC IGO SA Caracal va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 ART.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, 
Instituţiei Prefectului Olt, SC IGO SA Caracal,  persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ                       
                          SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 
                   ALEXE COSTICĂ            VIOREL EMIL RĂDESCU 
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DIRECŢIA TEHNICĂ                            Nr. 11101 din 17.09.2008 
 
 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE, 

 
 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice si cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, 

transportul, distribuţia si furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau 

asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz, in scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii 

si preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale si 

operatori economici. 

Având în vedere  Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 

nr.325/2006, legea serviciului de alimentare cu energie termică, autorităţile administraţiei publice locale, 

au competenţa de a stabili şi aproba, pentru fiecare localitate în parte, data începerii respectiv a 

întreruperea furnizării energiei termice pentru încălzire, în funcţie de condiţiile atmosferice specifice 

zonei. 

Prin adresa nr. 5116/02.09.2008 SC IGO SA Caracal solicită aprobarea datei începerii respectiv 

întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire, propunând în acest sens:  

- începerea perioadei de  furnizare a energiei termice pentru consumatorii din municipiul Caracal  

după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18:00 – 6:00, a unor valori medii ale 

temperaturilor exterioare mai mici de +10oC; 

- întreruperea furnizării energiei termice pentru consumatorii din municipiul Caracal după 

înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, a unor temperaturi medii exterioare ce  depăşeşc  +10oC, între 

orele 18:00 – 6:00. 

 

 
 

ARH. ŞEF, 

 

NADIA DUMITRESCU 

   
 


