
 

 
 
ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL GORJ                                                                                                   
COMUNA RUNCU 
 CONSILIUL LOCAL                                                         

HOTĂRÂREA Nr.44 

pentru modificarea HCL 16/29.03.2019 privind aderarea Comunei Runcu la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR 
DE TERENURI VATRA SATELOR GORJENE 

 
Consiliul local al Comunei Runcu, Judeţul Gorj, 
 Având în vedere: 

➢ Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Runcu, Judeţul Gorj, 
➢  Referatul de aprobare la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL 16/29.03.2019 privind aderarea 

  Comunei Runcu la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI VATRA SATELOR GORJENE   
inregistrat sub nr.6087/23.08.2019; 

➢ Adresa cu nr. 14/19.08.2019 înaintată de ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI VATRA 
SATELOR GORJENE prin care solicita revenirea la HCL 16/2019 in vedere contribuirii, in calitate de  
asociat, cu suprafata de teren aferenta fondului de vanatoare nr 7 Runcu; 

➢ HCL 16/29.03.2019 privind aderarea Comunei Runcu la Asociatia Proprietarilor de Terenuri Vatra Satelor 
Gorjene; 

➢  Prevederile Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile Regulamentului privind atribuirea  in gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul nr. 
2020/2016 aprobat de  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor; 

➢ Prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
➢ Prevederile  art.129, alin. (2), lit. c) si e), alin. 9, lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
➢ Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Runcu, Judeţul Gorj inregistrat sub nr.6088/23.08.2019; 
➢ Avizul   comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, Judeţul Gorj; 
     In temeiul art.139, alin(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
ART.1  Se modifica art.1 alin(2) din HCL 16/29.03.2019 si va avea urmatorul cuprins:”  
(2) Asocierea se face în vederea deţinerii în proprietate a minimum 51% din suprafaţa fondului de 

vânătoare 7 Runcu, cu scopul de a propune spre gestionare fondul de vânătoare, gestionar cu care administratorul 
fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare conform prevederilor legii şi a protecţiei fondului cinegetic, 
art.8 din Legea nr. 407/2006 şi a Ordinului nr. 2020/2016 pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea  in 
gestiune a faunei cinegetice. 

 Se modifica art.1 alin(3) din HCL 16/29.03.2019 si va avea urmatorul cuprins : 
(3) Suprafaţa cu care Comuna Runcu intră în asociaţie este de 416,58 ha din care: 150 ha compuse din:72 

ha Mociovolu, 15 ha La lac, 15 ha Runcuri, 10 ha Pipirig, 5 ha Balu, 23 ha Peria, 10 ha Piriul Rachitaua inscrise in 
domeniul privat al comunei Runcu conform H.C.L. nr. 21/11.04.2008  si 266,58 ha compuse din: 97 ha Gol Subalpin 
Cornet, 16,2 ha Poenile Frasinului, 9,8 ha Poenile Macrisului, 80,82 ha Poenile Cruci, 51,16 ha Plaiurile Biltisorii, 
11,60 ha Stevioara inscrise in domeniul privat al comunei Runcu conform HCL nr 17 din 26.04.2013. 

Se modifica art.1 alin(4) din HCL 16/29.03.2019 si va avea urmatorul cuprins: 
(4) Suprafaţa menţionată la alin. (3) face parte din fondul de vânătoare nr.7 Runcu. 

 ART.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DE TERENURI VATRA SATELOR GORJENE şi se va aduce la 
cunoştinţă publică prin grija Secretarului Comunei Runcu. 
           Adoptata în sedinta ordinara a Consiliului local Runcu din data de 30.08.2019 cu un nr de 15 voturi 
pentru din totalul de 15 consilieri locali  prezenti din cei 15 in functie. 
 
Data:30.08.2019 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                     CONSILIER,                                                                                              SECRETAR               
              BARB NICOLAE                                                                                             VLADUT CAMELIA                                                                                                                                                 



 

                                                        


