
 

ROMÂNIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA RUNCU                                                                                   
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA Nr.42 
privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii 

„INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA RUNCU, 
JUDETUL GORJ” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:  

 Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu, 
 Referatul de aprobare la proiectul de hotarare ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei  Runcu; 
 Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 Prevederile art 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 Prevederile OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii” Anghel Saligny”; 
 Avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, 

În temeiul art.129, alin(2), litera b) si c), alin 4, lit d), art 139 alin(1) si art 196  alin.1, lit. a)  din Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

         Art.1. Se aproba initierea procedurilor pentru realizarea investitiei „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE 
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ”. 
        Art.2. Se aproba demararea procedurilor pentru contractarea serviciilor de intocmire studiu de fezabilitate, 
consultanta, studii de teren pentru obiectivul de investitii  „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A 
GAZELOR NATURALE IN COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ”. 
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Runcu prin aparatul de 
specialitate. 
       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului 
Comunei Runcu și Prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet www.runcugorj.ro.  . 
 
        Adoptată în ședința ordinară din data de 24.09.2021 cu un număr de 14 voturi „ pentru”, din cei 14 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
 
  Data: 24.09.2021 
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