
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA  RUNCU 
CONSILIUL LOCAL  

 H O T Ă R Â R E A  Nr.38 
   

privind reorganizarea Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism  din cadrul 

Consiliului local  Runcu, Județul Gorj 
 
  Consiliul local al comunei Runcu, judetul Gorj . 
   Având în vedere:  
   -Hotararea Consiliului Local Runcu nr.35/28.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local Runcu; 
    - Încheierea Judecatoriei Tg-Jiu nr.5798/29.10.2020, privind validarea mandatului d-lui Ianc Ionel in 
functia  de consilier local al Consiliului Local Runcu, inscris in lista supleantilor pentru functia de 
consilier local ;  
    -prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Runcu, 
județul Gorj, aprobat prin Hotărârea nr.27 din 28.08.2020;  
    -raportul de specialitate al secretarului general al comunei Runcu cu nr.8939 din 09.11.2020; 
    -referatul de aprobare al primarului comunei Runcu cu nr.8938 din 09.11.2020;  
     În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 129, 139, 196 alin.(1) lit.”a”   din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
              Art.1:Reorganizarea Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism  din cadrul Consiliului 
local Runcu, Județul Gorj, urmând a avea următoarea componență: 

    1. PETCOIU CONSTANTIN                            presedinte        
    2. LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                         secretar        
    3. JIANU SERGIU-ALIN                                   membru      
    4. VĂTAU ALIN-GABRIEL                               membru  
    5. IANC IONEL                                                 membru               

              Art.2:Secretarul Comunei Runcu d-na Vladut Camelia  va comunica hotararea adoptata 
Institutiei Prefectului - Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), tuturor celor 
interesati (în vederea aducerii la indeplinire) si o va aduce la cunostinta publica prin afisare. 
              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.     
  
Data:11.11.2020 
 
 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
                    CONSILIER,                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
         POPESCU IONEL-COSMIN                                                             VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                         
 
 
 


