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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  
                                                           obiectivul de  investiţii  
                              „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL” 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  

În prezent energia electrică cu o putere de 2,4 MW necesară pentru activităţile desfăşurate 
de unităţiile subordonate Consiliului Local Caracal este achiziţionată de la compania CEZ 
România S.A., operatorul local de distribuţie a energiei electrice. 

Investiţia ce se doreşte a se realiza în scopul reducerii cheltuielilor cu energia 
convenţională,  are ca obiectiv general producerea de energie verde prin  realizarea unei instalaţii 
folosind panouri fotovoltaice ce vor  produce  energie electrică cu o putere de 2,4 MW, energie ce 
se va deversa în Sistemul Electroenergetic Naţional. 
 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 4633/19.04.2010 al Departamentului Proiecte Dezvoltare 

Strategică Integrare Europeană şi Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
-    Avizul comisiei  pentru activităţi economico-financiare  a Consiliului local; 
-    Avizul comisiei pentru  activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia  

mediului şi turism a Consiliului local; 
-   Studiul de fezabilitate şi documentaţia tehnico – economică întocmită de S.C. 

EUROMAGNUM  TRADE S.R.L. CRAIOVA; 
- Art. 42  lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanţelor publice, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
-   Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 

tehnico economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- Art. 36 (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
ART. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţii „PARC ENERGETIC 

FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL”, întocmit   de  S.C. EUROMAGNUM  TRADE S.R.L. 
CRAIOVA, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre. 

ART. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii PARC 
ENERGETIC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL, astfel: 

●  Buget total proiect – 56.149.456,23 lei, din care: 
                       - cheltuieli eligibile – 47.184.417,00 lei 
                       - cheltuieli neeligibile(TVA) – 8.965.039,23  lei 
 
 
 



 
 

              ● Finanţare nerambursabilă solicitată în cadrul POS CCE Axa Prioritară 4- „Creşterea 
eficienţei  energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, DMI 2- 
„Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”- 46.240.728,66 lei 

      ●    Durata de realizare a proiectului: 24 luni 
      ●    Surse de finanţare:  - fonduri structurale 

                                                    - bugetul local 
       - bugetul de stat 
      ART. 3   –   Valorile menţionate la art. 2 constituie secret de serviciu. 

            ART. 4  – Consiliul local al municipiului Caracal împuterniceşte pe domnul Gheorghe Anghel, 
primarul municipiului Caracal, să semneze toate documentele în vederea depunerii cererii de finanţare 
privind obiectivul de  investiţii „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL” 

ART. 5 – Domnul Gheorghe Anghel, primarul municipiului Caracal, Departamentul Proiecte 
Dezvoltare Strategică Integrare Europeană şi Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal,  
Departamentului Proiecte Dezvoltare Strategică Integrare Europeană  şi direcţiilor din cadrul Primăriei 
municipiului Caracal.   
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