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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Ajustarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia
energiei termice pe bază de gaze naturale în sistem centralizat şi
a preţului local de facturare către populaţie practicate de SC IGO
SA Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Preţurile şi tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se ajusteză cu
avizul ANRSC pe baza unei documentaţii de fundamentare a operatorului serviciului public, urmând a fi
aprobate prin Hotărâre de Consiliu.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 2330/25.02.2008 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului
Caracal prin care se propune ajustarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice
pe bază de gaze naturale în sistem centralizat şi a preţului de referinţă local practicate de SC IGO SA
Caracal;
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr. 325/2006 – Legea serviciilor publice de alimentare cu energie termică;
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică
produsă în sistem centralizat;
- Adresa nr. 960/25.02.2008 a SC IGO SA Caracal prin care se înaintează fundamentarea ajustării
preţurilor pentru energia termică;
- Avizul nr. 854/22.02.2008 al ANRSC privind avizarea preţurilor locale pentru producerea şi
distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale în sistem centralizat practicat de SC IGO SA
Caracal;
- HCL nr. 89/28.09.2007 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public
de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat al operatorului SC IGO SA Caracal;
- OG nr. 36/ 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată
populaţiei prin sisteme centralizate, modificată şi completată;
- Ordinul nr. 21/2006 al ANRDE privind Normele de aplicare a O.G. nr. 36/2006;
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 încheiat între Consiliul local Caracal - Primăria
municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal;
- Art. 38 alin.6 pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
(r1);
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget- finanţe;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă preţul local de 53,66 lei/Gj (224,68 lei /Gcal), exclusiv T.V.A., cu acciză, pentru
energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, destinată agenţilor economici,
începând cu 01.02.2008, dată de la care îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 115/2007.
Art. 2. Aprobă preţul local de 52,81 lei/Gj (221,12 lei /Gcal), exclusiv T.V.A., fără acciză, pentru
energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, destinată încălzirii spitalelor,

sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituţii de asistenţă socială, instituţiilor de
învăţământ şi lăcaşurilor de cult, începând cu 01.02.2008.
Art.3. Aprobă preţul local de 63,86 lei /Gj (267,37 lei /Gcal), inclusiv T.V.A., cu acciză, pentru
energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, destinată populaţiei, începând cu
01.02.2008, dată de la care îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.115/2007 .
Art.4. Aprobă preţul local de facturare de 44,91, lei/Gj (188,08 lei /Gcal), inclusiv TVA, pentru
energia termică produsă centralizat şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată populaţiei, începând
cu 01.02.2008, dată de la care îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 115/2007.
Art. 5. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal , vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.6. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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