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             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  Cîmpeanu Grigore-Adi, Primarul Comunei Runcu, 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 30.04.2020, 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.148 din 22.05.2020 . 
           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. 3644 din 22.05.2020.. 

 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.. 
           Primarul Comunei Runcu, domnul Cimpeanu Grigore-Adi prezintă proiectul de hotărâre 
precizand ca are anumite amendamente fata de proiectul de hotarare initial. Amendamentele 
constau in suplimentarea cu suma de 15 mii lei la piese de schimb la capitolul 61.03.04 politie 
locala, prin disponibilizarea sumei de 10 mii lei de la obiecte de inventar de la capitolul 54.50 alte 
servicii publice generale si a sumei de 5 mii lei de la reparatii curente de la capitolul 65.50 alte 
cheltuieli in domeniul invatamantului. 

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  privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in 
vederea cumpărării de către comuna Runcu  a unor terenuri in satul Runcu, comuna Runcu, 
judetul Gorj. 
             Preşedinte de şedinţă, domnul  Arbagic Valentin 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. 
             Secretarul general al Comunei Runcu aduce la cunostinta d-lor consilieri locali ca au 
aparut si normele de completare a registrelor agricole pentru perioada 2020-2024 si propune ca in 
baza unui anunt cetatenii comunei sa fie invitati la sediul Primariei pentru completarea declaratiei 
pe propria raspundere privind completarea registrelor agricole, doar pentru situațiile în care în 
declarațiile anterioare au fost omise suprafețe pe care le dețin, ori suprafețele declarate sunt 
neconforme cu cele reale. 
            In situația în care s-au depus acte de proprietate (contracte de vânzare cumpărare, titluri de 
proprietate, contracte donație, contracte întreținere, etc) pentru terenurile deținute sau în situația în 
care declarațiile depuse anterior sunt conforme cu realitatea nu mai este necesară prezentarea  
pentru o nouă declarație, urmând a fi reportate pozițiile de rol agricol actuale în noile registre. 
           Dl primar intervine si precizeaza ca mai bine se vor deplasa salariatii Primariei pe sate la  
Caminele Culturale, unde vor fi invitati cetatenii in acest sens. 
           Consiliul Local este de acord in unanimitate de voturi cu cele expuse mai sus. 
           Dl consilier Arbagic Valentin-Cosmin vrea sa fie informat in legatura cu cadastrul sistematic 
efectuat pana in prezent in  satele Runcu si Rachiti. Este invitat la sediul Primariei Runcu pentru a i 
se pune la dispozitie sectoarele cadastrale finalizate pina in prezent. 
           Nu mai  sunt alte discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Arbagic Valentin Cosmin: ,,Ordinea de zi fiind epuizată 
declar închisă ședința ordinară a Consiliului local Runcu”. 
 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                            Secretar general al comunei,     
     ARBAGIC VALENTIN-COSMIN                                                           VLADUT CAMELIA 


