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PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 28.10.2020 

cu ocazia desfaşurării şedinţei extraordinare de indata a  
Consiliului Local Runcu, Județul Gorj 

 
 
             La apelul nominal, făcut în şedinţa extraordinară de indata de către Secretarul general al Comunei Runcu, 
doamna Vladut Camelia, au răspuns prezenti 13 consilieri din cei 14 consilieri locali în funcție. Absent motivat:dl 
Brinzan Daniel George.. 
           Participă la ședință, dl Primar Cimpeanu Grigore-Adi, doamna Vlăduț Camelia, Secretarul General al UAT  
Comuna Runcu si dl. contabil Berca Constantin. 
          Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Comunei Runcu nr. 227 din 26.10.2020 ca urmare a 
Ordinului Prefectului Judetului Gorj nr. 384/23.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de 
constituire a Consiliului local Runcu si a convocarii inregistrata sub nr. 8497 / 26.10.2020. 
           Proiectul ordinii de zi: 

1.  Depunerea  jurământului de  către  d-na Albadi  Andreea  al carui mandat de consilier a fost validat de 
Judecatorie; 

2. Depunerea  jurământului de  către  dl.  Firiza Cosmin al carui mandat de consilier a fost validat de 
Judecatorie; 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Runcu. 
Initiator: Primarul Comunei Runcu. 

4. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Runcu. 
            Initiator. Primarul Comunei Runcu 

5. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Runcu, judetul Gorj. 
              Initiator. Primarul Comunei Runcu. 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.                    
      Initiator.Primarul Comunei Runcu. 

        Dl Tirban Nicolae presedintele de varsta, invita cei doi consilieri locali, ale caror mandate au fost validate de 
Judecatoria Tg Jiu si care au fost absenti in data de 23.10.2020 la sedinta de constituire,  pentru a depune  potrivit 
art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 
mea pentru binele locuitorilor Comunei Runcu.  Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 
Preşedintele de vârstă,  cheamă în ordine alfabetică cei doi consilieri locali să citească jurământul,  iar 

aceștia se prezintă pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României 
şi Biblia.  

Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie şi a dat citire jurământului, după care a 
semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special.  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de sedinta, iar al doilea se înmânează consilierului 
local. 
           Se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de indata  stabilită prin Dispozitia cu nr.227 din 
26.10.2020 care a fost aprobata in unanimitate de voturi. 
           Dupa depunerea juramintelor se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a 
ședinței. 
1. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL 

RUNCU. 
Se alege presedinte de sedinta dl Popescu Ionel Cosmin. Nefiind obiectii, se supune la vot proiectul de 

hotărâre. 
            Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 14 consilieri locali în funcție. 
 
 
 



 
         2.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE 
CONSILIULUI LOCAL RUNCU. 
             Se organizeaza 3 comisii de specialitate, conform Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului Local Runcu. Se ia o pauza si cele trei comisii isi aleg presedintii si secretarii pe comisii si ia in 
dezbatere urmatoarele proiecte de hotarari prevazute la ordinea de zi. 

              Nefiind obiectii, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 14 consilieri locali în funcție. 

3. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI RUNCU, JUDETUL 
GORJ. 

             Dl primar propune pentru functia de viceprimar pe dl Tirban Nicolae. Nu mai sunt alte propuneri.  Se trece 
la alegerea viceprimarului prin vot secret. In urma numararii buletinelor de vot s-a constatat ca dl. Tirban Nicolae a 
fost ales ca Viceprimar al Comunei Runcu cu un nr. de 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenți la 
ședință, respectiv din totalul de 14 consilieri locali în funcție. 

  4. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020.                     
             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 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 14 consilieri locali în funcție. 
 Primarul Comunei Runcu, Domnul Cîmpeanu Grigore Adi, supune atenţiei membrilor Consiliului Local 
Runcu si solicită acestora acordul pentru încheierea unei convenţii  cu Banca Transilvania  pentru amplasarea unui 
Bancomat  la sediul Primăriei Comunei Runcu in biroul Compartimentului de Intretinere si Gospodarire Comunala 
cu acces din afara cladirii, urmând a fi afectat un metru pătrat din suprafata utilă a biroului. 
 Membrii Consiliului Local Runcu, în unanimitate  de voturi, din totalul membrilor prezenţi  au aprobat 
această iniţiativă fiind de acord cu încheierea Convenţiei  propuse de Banca Transilvania, iar pentru semnarea 
acesteia îl deleaga pe domnul Primar Cîmpeanu Grigore Adi împreuna cu reprezentanţii Biroului financiar 
contabilitate si Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Runcu.   
           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 


