
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 
 
 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 19.11.2020 

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 15 consilieri locali în funcție. 
Absenti motivati:dl Arbagic Valentin Cosmin si d-na Albadi Andreea. 
           Participă la ședință, dl Primar Cimpeanu Grigore-Adi, doamna Vlăduț Camelia, Secretarul General 
al UAT  Comuna Runcu . 
          Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Comunei Runcu nr. 248 din 17.11.2020  si a 
convocarii inregistrata sub nr. 9245/ 17.11.2020. 
           Proiectul ordinii de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat 
Bîltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj”. 

Initiator. Primar Cîmpeanu Grigore-Adi 
            2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat 
Bîltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 

            Initiator. Primar Cîmpeanu Grigore-Adi 
           Se propune aprobarea ordinii de zi  si al procesului verbal al sedintei anterioare, care au fost 
aprobate in unanimitate de voturi. 
           Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat 
Bîltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj”. 
          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 15 consilieri locali în funcție. 
            2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare DS28 (str. Castanului), sat 
Bîltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 

          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 15 consilieri locali în funcție. 
           Nu mai  sunt discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Popescu Ionel Cosmin: ,,Ordinea de zi fiind epuizată declar 
închisă ședința Consiliului local Runcu”. 
 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                                        Secretar general al comunei,     
          POPESCU IONEL COSMIN                                                                VLADUT CAMELIA 


