
  

 
ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                                  
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA  Nr.22 
 

pentru aprobarea actualizarii/revizuirii Strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Runcu pentru perioada 2015– 2022 

 
          Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
          Avand in vedere: 
          -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind  aprobarea actualizarii/revizuirii 
Strategiei de dezvoltare locală a comunei  Runcu pentru perioada 2015– 2022; 
         -Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Runcu; 
         -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Runcu; 
       -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

      -prevederile HCL nr 48/05.10.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
comunei Runcu pentru perioada 2015– 2022; 
         -prevederile art 129 alin(2), litera b), alin(4), litera e) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In  temeiul art.139 alin.(1)  și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                   H O T A R A S T E : 
 
        Art.1.Se aprobă  actualizarea/revizuirea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Runcu 
pe perioada 2015 – 2022. 
        Art.2. Se aprobă prioritățile de dezvoltare pe termen mediu actualizate/revizuite, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta  hotarare . 
        Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei 
Runcu prin aparatul de specialitate. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Comunei Runcu, în 
termen legal, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj (în vederea exercitării controlului de 
legalitate), Primarului Comunei Runcu (în vederea ducerii la îndeplinire) şi se va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro.  
       Adoptată în ședința extraordinară din data de  26.04.2021 cu un număr de 11 voturi „ 
pentru”, din cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor 
în funcţie.      
 

  Data: 26.04.2021 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA 
     CONSILIER,                                                              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
 ARBAGIC VALENTIN-COSMIN                                                VLĂDUȚ CAMELIA                                                         

 


























































