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JUDEŢUL GORJ  
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA Nr.18 

privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in vederea cumpărării de către comuna 
Runcu  a unor terenuri in satul Runcu, comuna Runcu, judetul Gorj 

 
        Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
        Avand in vedere; 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Cimpeanu Grigore Adi - primarul 
comunei Runcu , judeţul Gorj, 

- Prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b) si c)  din OUG 59/2019  privind Codul Administrativ; 
        - prevederile art. 858, art. 859, art. 1650 alin. (1)  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 
       -  Prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
       -  Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
       -  Avizele   Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

             In temeiul art.139, art.196 alin.(1), litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.(1) Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea cumpărării de către comuna 
Runcu , a terenului intravilan în suprafaţă de 394 mp situat în sat Runcu, comuna Runcu, judeţul Gorj, 
identificat conform planului de amplasament  si delimitare a imobilului anexat la prezenta. 

        (2) Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea cumpărării de către comuna 
Runcu , a terenului intravilan si extravilan în suprafaţă de 1591 mp situat în sat Runcu, comuna Runcu, 
judeţul Gorj, identificat conform planului de amplasament  si delimitare a imobilului anexat la prezenta. 
                    (3) Imobilele identificate la art 1., alin(1) si alin(2) vor fi destinate realizării de investiţii de 
interes local (suplimentare capacitate inmagazinare apa potabila pentru satele Runcu si Rachiti). 

Art. 2. Se aproba efectuarea unui raport de evaluare de către evaluator autorizat ANEVAR 
pentru stabilirea preţului de piaţă al terenurilor, raport care va fi aprobat ulterior prin hotărâre a 
Consiliului local Runcu. 

Art. 3.(1) Preţul de cumpărare al imobilelor -terenuri  va fi  stabilit in urma intocmirii raportului 
de evaluare si aprobat prin hotarare de consiliu local.. 

            (2) Costurile privind operatiunile cadastrale in vederea achizitionarii imobilelor de mai 
sus, vor fi suportate de catre comuna Runcu.  

   Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate persoanelor interesate de secretarul 
general al comunei Runcu. 
            Adoptată în ședința ordinară din data de  29.05.2020 cu un număr de 15 voturi „ pentru” 
din cei  15 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
  
Data:29.05.2020 
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