
  
 

                                      

                                                         

 
 HOTARAREA Nr.42 

privind implementarea proiectului „„Modernizare DS28 (str. Castanului), sat Bâltișoara, comuna 
Runcu, judetul Gorj” 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 129 alin.(1), alin(2) lit. b)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Runcu – dl Cimpeanu Grigore Adi, în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.9249/17.11.2020 prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
cu nr.9250/17.11.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea si potentialul 
economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) avizele comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Runcu, 
   constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 

interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 41/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat Bâltișoara, 
comuna Runcu, judetul Gorj”. 

H O T A R A S T E : 
 

           Art..1. Aprobarea implementarii proiectului „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat Bâltișoara, 
comuna Runcu, judetul Gorj” denumit în continuare Proiectul. 

            Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 

Art. 4. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, d-l Cîmpeanu Grigore 
Adi, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite fiind mandatat de consiliu local pentru efectuarea 
demersurilor în vederea obținerii finantarii si instrumentarea ulterioara a proiectului. 
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Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Runcu.  
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut 

de lege, primarului Comunei Runcu și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.runcugorj.ro.   

Adoptata in ședinta  extraordinara de indata  a  Consiliului Local Runcu  din data de  19.11.2020  cu 
un nr de 13 voturi pentru  din totalul de 13 consilieri prezenti din cei 15 in functie . 

 
Data:19.11.2020 
 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                             CONTRASEMNEAZA 
                    CONSILIER,                                                                      SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
         POPESCU IONEL-COSMIN                                                                               VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                               
 
 

 

                

 

 

     

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI ……………………………… 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUNCU  NR. …...../2020 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii …/…/20 …. 
 
 
 

2 Comunicarea către primarul comunei 
…/…/20 ….  

 
 

3 Comunicarea către prefectul județului 
…/…/20 ….  

 
 

4 Aducerea la cunoștință publică 
…/…/20 ….  

 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
…/…/20 ….  

 
 

6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte 
…/…/20 ….  

 
 



Anexa la Hotararea 42 din 19.11.2020 privind implementarea proiectului „Modernizare DS28 
(str. Castanului), sat Bâltișoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 
  
 (Numarul locuitorilor persoane deservite de proiect, dupa caz, precum si Caracteristicile tehnice 
ale proiectului. Necesitatea si oportunitatea proiectului) 
 
I. Comuna Runcu, la data recensamantului din anul 2011, conform datelor transmise de INS, are un 
numar de 5311 locuitori, iar satul Bâltisoara are un numar de  479 locuitori. 
 
II. Persoane deservite de proiect – proiectul propus va fi destinat tuturor cetatenilor din Comuna Runcu, 
este o investitie de interes public si de utilitate publica. 
        Necesitate si oportunitate investitie : 
          Infrastructura rutiera  a drumului propus spre modernizare nu a beneficiat de reparatii si 

modernizari in ultimul timp, fiind intr-o stare de degradare avansata si necesita imbunatatiri, reparatii, 

consolidari in conformitate cu normele nationale . 

         Drumul propus eontru modernizare – DS 28 este un drum care are o importanta majora pentru 

locuitorii zonei prin urmatoarele caracteristici : 

- asigura  legatura cu Centrul  satului si al comunei, prin Drumul comunal modernizat, favorizand 

accesul la un numar de peste 14  gospodarii; 

- accesibilizeaza un obiectiv care se de interes larg pentru crestinii care  apartin cultului Baptist. Aici se 

regaseste o tabara de vara a Cultului Baptist care atrage in fiecare an turisti si care contribuie la 

promovarea zonei montane a Comunei Runcu. Acest fapt contribuie la asigurare egalitate de sanse 

pentru toti locuitorii, indiferent de religie sau apartenenta la un anumit cult religios.  

- accesibilizeaza si favorizeaza dezvoltarea agentilor economici. In zona isi desfasoara activitatea  o 

exploatatie agricola cu obiect cresterea animalelor – PFA Curca Mariana. Asigurarea accesului la 

exploatatia agricola sustine si demonstreaza necesitatea modernizarii acestui drum .  

- drumul constituie si cale de acces spre o zona pitoreasca unde se organizeaza anual  Festivalul 

Castanului, Sarbatoare Locala a Comunei Runcu ce figureaza in Calendarul Cultural al Comunei Runcu  

           In lipsa lucrarilor de modernizare necesare, sub influenta factorilor climaterici si a traficului, 
starea de degradare drumului DS 28 se va  accentua in urmatoarea perioada de timp. Prin realizarea 
lucrarilor de modernizare se va obtine o reducere a cheltuielilor de investitie in raport cu situatia in care 
lucrarile ar fi amanate un anumit timp, iar conditiile de confort si de siguranta circulatiei se vor 
imbunatati semnificativ.  
 Prin implementarea proiectului comuna poate beneficia de asistenta financiara prin intermediul 
finantarilor nerambursabile oferite prin PNDR , mai ales prin faptul ca  face parte dintr-un Grup de 
Actiune Locala.  
 
III.Caracteristici tehnice proiect :  

- Se va  moderniza sistemul rutier printr-o imbracaminte moderna dimensionata corespunzator in 
baza solutiilor din expertiza tehnica 

-  Se vor amenaja sistemele de colectare si evacuare a apelor pluviale (santuri betonate, podete 
(dup caz). 

- Se vor amenaja accesele la proprietati, 
- Se vor efectua lucrari de semnalizare rutiera  
Structura rutiera este compusa din: 
- 4 cm strat de uzura BA16 
- 6 cm strat de legatura BAD22.4 
- Marcaje rutiere longitudinale L = 0,600 km echiv 
- Acostamente asfaltate S = 149 mp 
- Table indicatoare = 1 buc 
 



IV.Principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei 
1. Valoarea totală (INV), fara  TVA  

 

în RON  

Valoarea totală a investiției 

(inclusiv TVA) 

mii lei 464,767 

din care C+M 

(inclusiv TVA) 

mii lei 362,831 

 

 2. Eşalonarea investiției (INV/C+M): 

 Investiția se eşalonează pe 24 luni.  

Durata de realizare a lucrărilor C+M este de 12 luni, cu perioada de întrerupere în perioadele 

de iarnă.  

3. Durata de realizare (luni); 

  Durata de realizare a investiției este de 24 luni.  

            Durata de realizare a lucrărilor C+M este de 12 luni.  

Drumul propus pentru modernizare  este amplasat in Satul Bâltisoara,  asigura legatura cu Drumul 

Comunal  DC 131 A , drum modernizat . 
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