
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 
 
 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 19.10.2020 

 
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 10 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție. 
Absenti:dl Tirban Nicolae, Duvac Gheorghe, Arbagic Valentin-Cosmin,Calinoiu Ion si dna Albadi Andreea.. 
           Participă la ședință, doamna Vlăduț Camelia, Secretarul general al Comunei Runcu si dl contabil 
Berca Constantin. 
           Se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de indata  stabilită prin Dispozitia cu 
nr.224 din 16.10.2020 . 
           Se aprobă cu 10  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 extraordinară de 
indata potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) și art. 134 alin. (1), lit. a), alin (2) (4) si (5) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, convocarea fiind înregistrată la nr. 8219 din 16.10.2020.. 
           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. 
          Proiectul a fost initiat ca urmare a:                               
            - contractului de prestari servicii privind inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de 
Cadastru si Carte Funciara la UAT Runcu, judetul Gorj conform OUG 35/2016 si Ordin 2/07.01.2020 si 
Ordin 819//2016; 

- acordului de sprijin nr. 38/16.06.2020, incheiat intre Comuna Runcu si Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale privind cresterea calitatii vietii si combaterea situatiilor de risc si excluziune socilala 
pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati in contextul pandemiei de COVID – 19; 

- protocolului nr. 8016/09.10.2020 incheiat intre Biblioteca Judeteana „Christian Tell”, Scoala 
Populara de Arte Tg-Jiu si Comuna Runcu privind organizarea Fetivalului National de Umor „Ion 
Canavoiu”, editia a XXVIII a ce se va desfasura on – line, in perioada 23-25 octombrie 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 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
           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 


