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HOTARAREA NR.110/21.12.2012

REFERITOR LA: Aprobarea pretului local pentru producerea Si distributia energiei term ice pe
baza de gaze naturale in sistem centralizat §i a pretului local de facturare catre populatia din blocul de
locuinte situat in Caracal strada Vasile Alecsandri nr. 76, practicat de SC IGO SA Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
Preturile §i tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica trebuie sa
asigure atat viabilitatea economics a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu energie
termica, precum si protejarea intereselor utilizatorilor.
AV A' ND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.17249 din 20.12.2012 al Directiei Dezvoltare Urbana, Achizitii,
Investitii §i . Tehnic din cadrul Primariei municipiului Caracal;
- Adresa nr. 6134/20.12.2012 a SC IGO SA Caracal prin care se inainteazd fundamentarea
ajustarii preturilor pentru energia termica;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitãti publice, cu modificarile Si
completarile ulterioare;
- Prevederile art.8 lit. „d" §i art. 40 din Legea nr. 325/2006 — Legea serviciilor publice de
alimentare cu energie termica;
- Ordinul Prewdintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a preturilor §i tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termica
produsa in sistem centralizat;
- OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintã pentru energia termica furnizata
popula(iei prin sisteme centralizate, modificata §i completata;
- HCL nr. 89/28.09.2007 privind Regulamentul de organizare §i functionare al serviciului public
de alimentare cu energie termica produsa in sistem centralizat al operatorului SC IGO SA Caracal
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 incheiat intre Consiliul Local Caracal — Primaria
municipiului Caracal §i SC IGO SA Caracal;
- Art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publics locald, modificatã Si
completata;
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finante a Consiliului local;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
completata modificata;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOT A R AS TE:
ART. 1—(1) Se aproba pretul local de 252,96 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termica
produsa centralizat §i distribuità pe baza de gaze naturale populatiei din blocul de locuinte situat in
Caracal strada Vasile Alecsandri nr. 76, practicat de SC IGO SA Caracal.
(2) SC IGO SA Caracal va obtine avizului/aprobarea ANRSC Bucure§ti pentru pretul local
mentionat la alin. 1.

ART. 2. — Directiile din cadrul Primariei municipiului Caracal si SC IGO SA Caracal vor duce la
indeplinire prezenta hotarare.
ART. 3. — Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Olt, Primarului
municipiului Caracal, Directiilor din cadrul Primariei municipiului Caracal, SC IGO SA Caracal.
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