
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 11.01.2021 

 
cu ocazia desfaşurării şedinţei extraordinare a  

Consiliului Local Runcu, Județul Gorj 
 
             La apelul nominal făcut în şedinţa ordinară de către Secretarul general al Comunei Runcu, 
doamna Vladut Camelia au răspuns prezent 15 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție. 
             Participă la ședință domnul  Cîmpeanu Grigore-Adi, Primarul Comunei Runcu, doamna Vlăduț 
Camelia, Secretarul general al Comunei Runcu și dl Berca Constantin sef birou Biroul financiar-
Contabilitate. 
           Secretarul general al Comunei Runcu, doamna Vladuț Camelia, întreabă membrii Consiliului local 
Runcu dacă au citit procesul verbal încheiat in ședința anterioară, respectiv ședința  extraordinară de 
indata  din data de 22.12.2020, cu menţiunea că membrii consiliului local au posibilitatea să conteste 
continutul procesului verbal și să ceară mentionarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară si îl 
supune spre aprobare Consiliului Local Runcu. Nu sunt observații. Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”. 
           Primarul Comunei Runcu, domnul Cîmpeanu Grigore-Adi, propune aprobarea ordinii de zi a 
ședinței ordinare stabilită prin Dispozitia cu nr.5  din 07.01.2021  si suplimentarea acesteia cu Proiectul de 
hotarare privind aprobarea aderării comunei  Runcu, județul  Gorj, la  Cluster Bio Oltenia. 
           Se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,contra” și 0 voturi ,,abțineri” ordinea de zi prezentata. 

 Se menționează că membrii Consiliului local Runcu au fost convocați în ședință extraordinară 
potrivit prevederilor art. 133 alin. (2), lit a) și art. 134 alin. (1), lit. a),alin (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, convocarea fiind înregistrată la nr. 173 din 07.01.2021.. 
            Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 
           1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 
           Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. Se precizeaza 
ca a expirat mandatul de 3 luni ca presedinte de sedinta al d-lui Popescu Ionel Cosmin, astfel este 
necesar alegerea unui nou presedinte de sedinta Se propune presedinte de sedinta dl Petcoiu 
Constantin.. 

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
            2. Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului „Dotari destinate procesului 
educational in unitatile de invatamant din comuna Runcu, judetul Gorj", depunerea cererii de 
finantare si derularea/implementarea proiectului  in cadrul POC/882/2/4/îmbunatățirea conținutului 
digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-
cultură/4/îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii tic sistemice în domeniul e-educație, 
e-incluziune, e-sănătate si e-cultură.         
          Preşedinte de şedinţă, domnul  Petcoiu Constantin, intreaba daca sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare . Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
          Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
            3. Proiect de hotarare   privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„Achizitie echipamente si dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
generate de Covid 19 , pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, judetul 
Gorj "in scopul depunerii acestuia spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura 
Mare(POIM) 2014-2020 
            Preşedinte de şedinţă, domnul  Petcoiu Constantin, intreaba daca sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare . Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
 



             4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Marire capacitate inmagazinare 
pentru sistemul de apa, satele Runcu si Rachiti”. 
             Preşedinte de şedinţă, domnul  Petcoiu Constantin, intreaba daca sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare . Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
          5. Proiect de hotarare privind  aprobarea aderării comunei  Runcu, județul  Gorj, la  Cluster 
Bio Oltenia. 
             Preşedinte de şedinţă, domnul  Petcoiu Constantin, intreaba daca sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare . Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință, 
respectiv din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 
            Discutii. 
            Dl consilier Balaceanu  Emil solicita ca  conducerea GAL  Cheile Sohodolului sa informeze periodic 
despre proiectele finantate prin acesta..  
            Nu mai  sunt alte  discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Petcoiu Constantin: ,,Ordinea de zi fiind epuizată declar închisă 
ședința extraordinară a Consiliului local Runcu”. 
 
 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                            Secretar general al comunei,     
          PETCOIU CONSTANTIN                                                          VLADUT CAMELIA 


