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ROMÂNIA            
JUDEŢUL GORJ                                                                                                                                    
COMUNA RUNCU                                                                                       
CONSILIUL LOCAL 
 
         

HOTĂRÂREA Nr.40 
privind modificarea  ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Runcu, judeţul 

Gorj  si a serviciilor publice de interes local 
 
     Consiliul Local  Runcu, judeţul Gorj  
      Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, Cimpeanu Grigore Adi, 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, Cimpeanu Grigore Adi ; 
- prevederile  art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului Prefectului–Judeţul Gorj nr. 154 din 28.04.2020 privind aprobarea numarului maxim 

de posturi al Consiliului Judetean Gorj, din aparatele de specialitate ale primarilor unitatilor administrative  
teritoriale din judetul Gorj, precum si  din institutiile  publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative de la nivelul judetului Gorj; 

- Raportul de specialitate ale compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Runcu; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
- raportul final al concursului pentru ocuparea postului vacant  de bibliotecar debutant desfasurat in perioada 

21.10.2020-26.10.2020, raport inregistrat sub nr.8544 din 27.10.2020. 
- În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Â S T E : 
 

            Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții  pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Runcu, Județul Gorj si a serviciilor publice de interes local,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.  
     Art.2: Primarul Comunei Runcu și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului 
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Comunei Runcu, în termen legal, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu 
(în vederea ducerii la îndeplinire), Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro.               
           Adoptată în ședința extraordinară de indata din data de  11.11.2020 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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