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H O T Ă R Â R E 
 

      Referitor la: Aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 5047/1999. 
 
Expunere de motive: 
Prin contractul cu numărul 5047/1999 au fost concesionate către SC IGO SA  Caracal serviciile de 

utilităţi publice în municipiul Caracal, durata contractului fiind de 10 ani. Necesitatea vitală a furnizării 
serviciilor de utilitate publică în municipiul Caracal, impune prelungirea concesionării acestor servicii 
către operatorul S.C. IGO S.A., până la pregătirea condiţiilor cerute de Legea 51/2006 în vederea 
organizării licitaţiei pentru delegarea gestiunii acestora. 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 9391/25.08.2009 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile locale de utilităţi publice; 
- H.C.L nr.16/1999 a Consiliului local al municipiului Caracal; 
-O.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
- Art.36 alin.5 lit.”a” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 –  Consiliul local al municipiului Caracal aprobă actul adiţional la contractul de concesiune 

nr.5047/1999. 
Art. 2 – Se însărcinează autoritatea executivă locală, ca în termen de două luni de la data aprobării 

planului de reorganizare a S.C. IGO S.A. Caracal, să pregătească şi să organizeze în condiţiile legilor în 
vigoare la data respectivă, încheierea cu această societate a unui nou contract  de delegare a serviciilor de 
utilităţi publice de pe raza municipiului Caracal. 

Art. 3 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
    Art. 4 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
Direcţiei Economice  din cadrul Primăriei Municipiului Caracal şi S.C. IGO S.A. Caracal.   
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                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
    IONESCU VALERICĂ                 IONUŢ CRISTIAN GÂLEA 
 
 
 

Nr. 56 din  
 11.09. 2009 
 


