
 
      ROMANIA                                                                                                    
      JUDETUL GORJ 
      COMUNA RUNCU 
      CONSILIUL LOCAL 
       
      
       

HOTARAREA Nr.25 
privind  aprobarea preluarii de catre UAT Runcu a bunurilor mobile si  imobile rezultate 

din implementarea proiectului “Realizarea sistemului integrat  de salvare montana a 
judetului Gorj” 

 
              Consiliul Local Runcu, judetul Gorj .   
              Avand in vedere ; 
             -referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea preluarii de catre UAT 
Runcu a bunurilor mobile si  imobile rezultate din implementarea proiectului “Realizarea 
sistemului integrat de salvare montana a judetului Gorj” 
              -raportul de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Runcu ; 
              -Hotararea Consiliului Judetean Gorj nr.96 din 31.07.2020 privind repartizarea catre 
unitatile administrativ-teritoriale partenere a bunurilor mobile si immobile rezultate din 
implementarea proiectului “Realizarea sistemului integrat  de salvare montana a judetului 
Gorj”. 
             -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu ; 
             În temeiul prevederilor  art. 139, art. 196 alin.1, lit. a) si art 243 alin.1, lit.a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T A R A S T E  : 
 

               Art.1.Se aproba preluarea de catre UAT Runcu a bunurilor mobile si   imobile 
rezultate din implementarea proiectului “Realizarea sistemului integrat  de salvare montana a 
judetului Gorj”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
              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), Consiliului Judetean 
Gorj, 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 extraordinară de îndata din data de  17.08.2020 cu un număr de 11 
voturi „ pentru” din cei 11 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor 
în funcţie.     
  
Data:17.08.2020 
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ANEXA NR. 1la HCL 25/17.08.2020 

   

 

LISTA  

privind constructiile, utilajele, eehipamentele si mobilierul rezultate din implementarea proiectului  

"Realizarea sistemului integrat de salvare montana a judetului Gorj"  

repartizate de catre Consiliul Judetean Gorj catre UAT Runcu 

 

Nr.  
Elemente de identificare  Caracteristici tehnice  Bucati  

Valoare  Anul  

crt.  (lei cu TVA)  dobandiri  

1.  CLADIRE    551.764,10  2013 

 Constructii    494.752,05   

 Utilaje si Echipamente    57.012,05   

  Panouri fotovoltaice  1  3.036,45   

  Ministatie de epurare  1  11.930,80   

  Set microcentra Ie (2 buc)  1  4.451,60   

  set panouri  1  6.634,78   

  Set incalzitoare apa instant (6 buc)  1  1.318,37   

  Grup electrogen  1  29.640,05   

2.  MOBILIER    17.418,28  2013 

  Masa  1  192,20   

  Scaune  4  386,88   

  Rafturi metalice  6  1.264,80   

  Rafturi de lemn  2  644,80   

  Comoda  2  1.116,00   

  Pat  metalic mobil punct sanitar  1  992,00   

  Dulapuri suspendate  2  644,80   

  Masa mobila punct sanitar  1  992,00   

  Set masa cu patru scaune exterior  1  1.736,00   

  Paturi metalice 1 persoana cu saltea  6  4.092,00   

  Sifonier 3 usi  2  1.128,40   

  Trusa sanitara de prim ajutor  1  3.348,00   

  Plita electrica cu suport  1  744,00   

  Curier metalic  suspendat  2  136,40   
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