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H O T Ă R Â R E 

 
   REFERITOR LA: Aprobarea contractului de prestare de servicii cu A.T.I. Pegaso privind 

„întocmire documentaţie studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare pentru 
accesare de fonduri nerambursabile pentru proiectul „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de străzi din municipiul Caracal, judeţul Olt”  

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Necesitatea realizării unor modernizări ale reţelelor de utilitate publică ale infrastructurii şi 

suprastructurii stradale cât şi finalizarea unor obiective de investiţii nefinalizate datorită lipsei fondurilor, 
în acest sens fiind organizată licitaţie pentru întocmire documentaţie studiu de fezabilitate şi cerere de 
finanţare pentru accesare de fonduri nerambursabile, contractul urmând a fi încheiat de către Consiliul 
local al municipiului Caracal cu firma câştigătoare A.T.I. Pegaso. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 891/25.01.2008 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013; axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”; domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

-  Art. 36, alin 6, lit.a, pct.9, 11,13, 14 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 contractul de prestare de servicii cu A.T.I. Pegaso privind „întocmire 

documentaţie studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare pentru accesare de fonduri nerambursabile 
pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din municipiul Caracal, judeţul Olt”, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 –  Se împuternicesc cu încheierea contractului Primarul municipiului Caracal - Gheorghe 
Anghel, director economic - Tudor Maria, şef-serviciu juridic-contencios - Gâlea Ionuţ. 

ART.3 -  Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi persoanele nominalizate la art.2 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                 
         LUŢĂ ŞTEFAN CONSTANTIN 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                               GHEORGHE CARIGOIU 
 

Nr. ……… din  
 ..………. 2008 


