ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 166 din 13.12.2012

HOTARARE
REFERITOR LA: Incetarea dreptului de administrare al SC I.G.O.SA Caracal asupra
imobilelor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal, foste puncte termice, situate in Aleea
1 Decembrie 1918 nr. 9A §i Aleea Drago§ Voda nr. 7
EXPUNERE DE MOTIVE:
Asigurarea unor spatii necesare bunei desfa§urdri a procesului de invAtAmdnt.
AVAND IN VEDERE:
Raportul de specialitate nr.16909 din 13.12.2012 al Directiei Dezvoltare Urband, Achizitii,
Investitii §i Tehnic din cadrul Primdthei municipiului Caracal;
- Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publicd §i regimul juridic al acesteia, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare
- Art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, privind
administratia publicd locald;
Avizul comisiei pentru activitati juridice, discipline, muncd §i protectie sociald, cereri, sesizari a
Consiliului local;
Avizul comisiei pentru activitati de amenajarea teritoriului, urbanism, agriculturd, protectia
mediului §i turism a Consiliului local;
Avizul comisiei pentru activitati social- culturale, culte, invdtdmAnt, sdnAtate, sport, familie §i
protectia copilului a Consiliului local;
In temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare, privind administratia publicd. locald;
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune urtnátorula
PROIECT DE HOTARARE
ART. 1 (1) — Consiliul local al municipiului Caracal aprobd incetarea dreptului de administrare
al SC I.G.O.SA Caracal asupra imobilelor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal, foste
puncte termice, situate in Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A §i Aleea Drago§ Vodd nr. 7.
Datele de identificare a bunurilor imobile prevAzut la alin.(1) sunt cele mentionate in
anexele nr. 1 §i nr. 2 ce fac parte integrantd din prezenta hotardre.
Predarea-primirea bunurilor immobile(constructii §i terenuri) se face pe bazd de
protocol de predare - primire, incheiat Intre Primarul municipiului Caracal, pe de o parte §i
reprezentantii legali ai SC I.G.O.SA Caracal pe de alts parte.
(4) Anexele Contractului de concesiune nr. 5047/21.06.1999, §i a actelor aditionale la
acesta, privitoare la bunurile aflate in administrarea SC I.G.O.SA Caracal se modified in mod
corespunzAtor, cu mentiunea ca, instalatiile aferente celor cloud. constructii care nu au functionalitate in
destinatia ulterioard a spatiilor rdeadn in administrarea SC I.G.O.SA Caracal .
Art. 2. In intelesul prezentei hota'rdri, actul de transmitere este protocolul de predare -primire.
Art. 3. Prezenta hotdrare va fi comunicatd Institutiei Prefectului - Judetul Olt, Primarului
municipiului Caracal, Directiilor din cadrul Primdriei municipiului Caracal si SC I.G.O.SA Caracal.
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Nr. 16909 din 13.12.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
In acest an s-a realizat incalzirea locale prin centrale termice proprii cu
combustibil gaz natural uturor unitatilor de invatamant *i a spatiilor in care functioneazd
institutii publice ale administratiei publice locale ce erau racordate la sistemul
centralizat de furnizare a agentului termic. Au fost situatii in care unitatile de
invatamant nu au avut cladiri in administrare care sa poatd fi amenajate ca centrale
termice *i astfel s-au cautat *i gasit alte variante care atat din punct de vedere tehnic cat
*i financiar sa fie fiabile. Astfel centrala termica. pentru Colegiul Tehnic "Matei
Basarab" a fost amenajata in fostul punct termic din Aleea 1 Decembrie 1918 nr.9A, ce
deservea imobilele racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, aflat
in incinta colegiului iar centrala termica. pentru Scoala Gimnazia15.« Nicolae Titulescu»
a fost amenajata in cateva incaperi ale fostului punct termic 2 din Aleea Drago* Voda
nr.7, ce deservea blocurile de locuinte *i condominiile racordate la sistemul centralizat
de furnizare a energiei termice aflate in imediata apropiere.
In acest sens se propune incetarea dreptului de administrare al SC I.G.O.SA
Caracal asupra imobilelor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal, foste
puncte termice, situate in Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A *i Aleea Dragon Voda nr. 7
identificate astfel:
Aleea 1 Decembrie 1918 nr.9A — Punct termic amplasat pe o suprafata de teren
de 203,50 mp., cu suprafata construitä de 203,50 mp *i suprafata utila de 184,00
mp.
Aleea Drago* Vodd nr. 7— Partial punct termic 2 amplasat pe o suprafata de teren
de 90,10 mp., cu suprafata construità. de 90,10 mp si suprafata utila. de 73,50 mp.
Predarea bunului imobilelor mai sus mentionate se va face pe baza de protocol
de predare - primire, incheiat intre Primarul municipiului Caracal, pe de o parte *i
reprezentantii legali ai SC I.G.O.SA Caracal pe de alta parte.
Constructiile mai sus mentionate au fost echipate cu instalatii *i utilaje
corespunzatoare destinatiei de puncte termice care o parte nu mai sunt necesare in buna
functionare a centralelor termice ce vor deservi unitatile de invatamant, Colegiul Tehnic
« Matei Basarab », respectiv Scoala Gimnaziala « Nicolae Titulescu». In acest sens se
impune identificarea Si dezafectarea for gäsindu-se in viitor o utilizare eficienta in buna
desfa*urare a activitatii de furnizare a serviciilor de utilitate publica pe care le
efectueazd SC I.G.O.SA Caracal.
Deasemenea, se impune ca anexele Contractului de concesiune nr.
5047/21.06.1999, *i a actelor aditionale la acesta, privitoare la bunurile aflate in
administrarea SC I.G.O.SA Caracal sa fie modificate in mod corespunzator.
Consideram ca sunt indeplinite conditille legale de forma *i continut, drept pentru
care propunem adoptarea proiectului de hotarare referitor "Incetarea dreptului de
administrare al SC I.G.O.SA Caracal asupra imobilelor ce apartin domeniului public al
municipiului Caracal, foste puncte termice, situate in Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A *i
Aleea Drago* Voda nr. 7 ".
ARH. EF,
Ing. NADIAIT SCU

Anexa nr. 1
La Hotintea Consiliului Local al municipiului Caracal
din ....12.2012
nr.

PLAN DE SITUATIE

41-115; Aleea 1 Decembrie 1918 nr.9A

St= 203,50 mp.
Se 203,50 mp.
C

Su= 184,00 mp.
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PLAN FOST PUNCT TERMIC
Anexa nr. 2
La Hotfirirea Consiliului Local al municipiului Caracal
din ....12.2012
nr.
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TITUL

PLAN DE SITUATIE

Aleea Dragon Vocifi nr.7
St= 90,10 mp.; Sc= 90,10 mp.;

Su= 73,50 mp.

PLAN (PARTIAL) AL FOSTULUI PUNCT TERMIC 2

