
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL GORJ                                                                                      
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr.23 

privind aprobarea distribuirii cu titlu gratuit a plăcuțelor cu numere de imobil (numere poștale) 
persoanelor fizice și juridice ce dețin în mod legal imobile situate pe raza Comunei Runcu, 

Județul Gorj 
 
Consiliul Local al comunei  Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei  Runcu, Județul Gorj, 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
- prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei  Runcu,  
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei  Runcu, 

 
În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art. 1: Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit a plăcuțelor cu numere de imobil (numere poștale) 
persoanelor fizice și juridice ce dețin în mod legal imobile situate pe raza Comunei Runcu, Județul Gorj. 
    Art. 2: Primarul Comunei  Runcu prin compartimentele de specialitate  va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3: Secretarul Comunei  Runcu va comunica hotărârea adoptată Institutiei Prefectului-Judetul 
Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu, in vederea ducerii la 
indeplinire si o va aduce la cunoștință publică prin afișare  la sediul și pe site-ul instituției: 
www.runcugorj.ro. 
          Adoptată în ședința ordinară din data de  31.07.2020 cu un număr de 14 voturi „ pentru” din 
cei  14 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
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