
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 

 
PROCES-VERBAL, 

Încheiat azi: 25.09.2020 
cu ocazia desfaşurării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Runcu, Județul Gorj 
 
             La apelul nominal făcut în şedinţa ordinară de către Secretarul general al Comunei Runcu, 
doamna Vladut Camelia au răspuns prezent 15 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție. 
             Participă la ședință,domnul primar Cimpeanu Grigore-Adi, doamna Vlăduț Camelia, Secretarul 
general al Comunei Runcu și dl Berca Constantin sef birou Biroul financiar-Contabilitate. 
           Secretarul general al Comunei Runcu, doamna Vladuț Camelia, întreabă membrii Consiliului local 
Runcu dacă au citit procesul verbal încheiat in ședința anterioară, ,respectiv ședința ordinară  din data de 
28.08.2020, cu menţiunea că membrii consiliului local au posibilitatea să conteste continutul procesului 
verbal și să ceară mentionarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară si îl supune spre 
aprobare Consiliului Local Runcu. Nu sunt observații. Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”. 
           Primarul Comunei Runcu, domnul Cîmpeanu Grigore-Adi, propune aprobarea ordinii de zi a 
ședinței ordinare stabilită prin Dispozitia cu nr.209 din 18.09.2020. 
           Se aprobă cu 15  voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,contra” și 0 voturi ,,abțineri” ordinea de zi prezentata. 

Se menționează că membrii Consiliului local Runcu au fost convocați în ședință ordinară potrivit 
prevederilor art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1), lit. a) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, convocarea fiind înregistrată la nr. 6423 din 21.08.2020.. 
           Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate ale consiliului local care precizeaza ca au 
avizat favorabil proiectele de hotarari din proiectul ordinii de zi. 
            Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței.           
           1.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020. 
            Dl Berca Constantin da citire la referatul de specialitate precizand ca proiectul de hotărâre  are 
anumite amendamente fata de proiectul de hotarare initial. Amendamentele constau in alocarea de sume 
pentru alegerile locale ( materiale sanitare, materiale de curatenie si furnituri de birou), alocarea de sume 
in vederea achitarii contravalorii numerelor administrative pentru imobilele cetatenilor comunei Runcu si 
clip promovare comuna Runcu. 

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 
cu amendamentele aduse. 
           2.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR  CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI RUNCU IN  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC  BILTA PENTRU ANUL 
SCOLAR 2020-2021. 
             Preşedinte de şedinţă, domnul  Popescu Ionel-Cosmin, intreaba daca sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare . Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
            3.Diverse. 
            Nu mai  sunt discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Popescu Ionel Cosmin: ,,Ordinea de zi fiind epuizată declar 
închisă ședința ordinară a Consiliului local Runcu”. 
 
 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                                      Secretar general al comunei,     
           POPESCU IONEL COSMIN                                                               VLADUT CAMELIA 
 
 


