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HOTARAREA Nr.31 
 

privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din 
veniturile realizate pentru bunurile proprietate publica 

 
     Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
     Având in vedere; 
    - referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, 
    - proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj,  
   -  raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Runcu,  
     -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
   - prevederile art 129, alin(2) , lit.c) si art 333, alin(3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
    - HG 973/2002 privind atestarea domniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si 
comunelor din judetul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul  art 139 si 196, alin(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE : 
 

       Art.1.Titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publica a comunei Runcu (terenuri si/sau 
cladiri), care realizeaza venituri din contractele incheiate cu diferite persoane fizice sau juridice pentru 
bunurile aflate in administrarea acestora, au dreptul sa retina din chirie o cota-parte in procent de 50%. 
      Art.2. Titularii  dreptului de administrare au obligatia sa prezinte la sediul Primariei Comunei Runcu, 
anual, contractele  incheiate pentru bunurile apartinand domeniului public aflate in administrarea acestora, 
iar in termen de 10 zile de la incasarea sumelor cu tilu de chirie au obligatia de a vira o cota-parte in 
procent de 50% catre bugetul local si de a prezenta documentele de plata. 
    Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi  duse la indeplinire de catre Biroul financiar-contabilitate si 
titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publica a comunei Runcu. 
     Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al 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/publicare 
la sediul și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local. 
       Adoptată în ședința ordinară din data de 18.06.2021 cu un număr de 14 voturi „ pentru”, din cei 
14 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
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