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HOTARAREA Nr.5 

privind aprobarea aderării comunei  Runcu, județul  Gorj, la  Cluster BIO Oltenia 

          Consiliul Local Runcu, judetul Gorj, întrunit în ședinta extraordinara în data de 11.01.2021. 
           Având în vedere; 
          - referatul  de aprobare al primarului comunei  Runcu înregistrat sub nr.281 din 11.01.2021, 
         - raportul de specialitate al secretarului general înregistrat sub nr.282 din 11.01.2021,  
         - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
        -  prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 91 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
          -prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

   În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 

        Art.1 Se aprobă aderarea comunei  Runcu, judetul Gorj in calitate de membru fondator  la „ Cluster 
BIO Oltenia”.  
        Art.2 Se împuternicește domnul Cimpeanu Grigore-Adi – primarul comunei Runcu să voteze în 
Adunarea Generală a  Clusterului  în numele și pentru comuna Runcu - Actul Constitutiv si Statutul 
Clusterului BIO Oltenia. 
        Art.3 Se aproba plata cotizatiei anuale in cadrul Cluster BIO Oltenia, incepand cu anul 2021, in 
cuantum de 500 lei si o contributie in valoare de 100 lei la patrimoniul initial al asociatiei. 
        Art.4. Primarul Comunei Runcu  si aparatul de specialitate vor asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
        Art.5 Secretarul General al Comunei Runcu va comunica hotararea adoptata Institutiei Prefectului 
- Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), tuturor celor interesati si o va aduce la 
cunostinta publică prin afișare pe site-ul și la sediul instituției. 
       Adoptată în ședința extraordinară din data de  11.01.2021 cu un număr de  15 voturi „pentru” 
din cei 15 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
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