
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr.60 
privind intentia UAT Comuna Runcu de achizitionare a cladirilor aflate in proprietatea SC 
WOODMAX CALIMERO SRL, situate pe terenul in suprafata de 1,5 ha, proprietatea UAT 
Comuna Runcu, avand numar cadastral 35853, inscris in Cartea Funciara sub nr. 35853 

 
        Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
        Avand in vedere; 
       -  cererea SC Woodmaxx Calimero SRL înregistrată la Primăria Comunei Runcu, sub 

nr.9711/06.12.2021 prin  care aduce la cunostinta că dorește să vândă constructiile din 
intravilanul comunei Runcu, sat Runcu, judetul Gorj, respectiv hala turnare cu suprafata la sol 
386 mp cu nr cadastral 35853 –C1, cladire cabina cu suprafata de 44 mp cu nr. cadastral 
35853-C3, imobil vestiar cu suprafata de 59 mp cu nr. cadastral 35853 –C4. 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Cimpeanu Grigore Adi - 
primarul comunei Runcu , judeţul Gorj, 
         - prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b) si c)  din OUG 59/2019  privind Codul 
Administrativ; 

     - prevederile  art. 859, art. 1650 alin. (1)  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 
     - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
     - avizele   Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
             Art.1.Se aprobă intentia UAT Comuna Runcu de achizitionare a următoarelor clădiri: - 
hală turnare cu suprafața la sol 386 mp –C1, clădire cabină cu suprafața de 44 mp -C3, imobil 
vestiar cu suprafața de 59 mp  –C4, aflate în proprietatea SC WOODMAX CALIMERO SRL, 
situate pe terenul în suprafață de 1,5 ha, proprietatea UAT Comuna Runcu, având numar 
cadastral 35853, înscris în Cartea Funciara sub nr. 35853. 

Art.2. Se aprobă efectuarea unui raport de evaluare de către evaluator autorizat 
ANEVAR pentru stabilirea preţului de piaţă al constructiilor, raport care va fi aprobat ulterior prin 
hotărâre a Consiliului local Runcu. 
            Art. 3. Preţul de cumpărare al constructiilor va fi  stabilit în urma intocmirii raportului de 
evaluare și aprobat prin hotărare de consiliu local.. 
            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate persoanelor interesate de 
secretarul comunei Runcu. 
           Adoptată în ședința ordinară din data de 14.12.2021 cu un număr de 13 voturi „ 
pentru”, din cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în 
funcţie.   
 
  Data: 14.12.2021 
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