
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 

 
PROCES-VERBAL, 

Încheiat azi: 29.01.2021 
cu ocazia desfaşurării şedinţei ordinare 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  din data de 11.01.2021, 
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”. 
           Se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare stabilită prin Dispozitia cu nr.60  din 22.01.2021  si 
suplimentarea acesteia cu doua proiecte de hotarari( Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor 
consiliului local al comunei Runcu in consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Bilta si Proiect de hotarare 
privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu). 
           Se aprobă cu 15  voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,contra” și 0 voturi ,,abțineri” ordinea de zi prezentata cu 
suplimentarea acesteia. 
           Se menționează că membrii Consiliului local Runcu au fost convocați în ședință ordinară potrivit prevederilor 
art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1), lit. a) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocarea fiind 
înregistrată la nr. 721/ 22.01.2021. 
           Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 
           1.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI PE SEMESTRUL II AL  ANULUI  2020. 
Consiliul local a luat act de raportul prezentat. 
          2.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 DIN  COMUNA RUNCU 
,JUDETUL GORJ  
           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 PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE 
INTERES LOCAL CE URMEAZA SA FIE PRESTATE IN ANUL 2021 DE CATRE BENEFICIARII LEGII 416/2001 
PRIVIND   VENITUL MINIM GARANTAT. 
            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 DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CA MEMBRII AI 
COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI RUNCU; 
           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 CLASIFICAREA UNOR  DRUMURI DE INTERES LOCAL CA 
STRĂZI  
            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.   
           6.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TARIFULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI 
DE SALUBRIZARE-COLECTARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE DEȘEURI MUNICIPALE DE PE RAZA 
COMUNEI RUNCU, JUDEȚUL GORJ 



             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.   
             7.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR  CONSILIULUI LOCAL 
AL COMUNEI RUNCU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  LICEULUI TEHNOLOGIC  BILTA PENTRU 
ANUL SCOLAR 2020-2021. 
             Se aduce la cunostinta ca avand in vedere demisia a doi consilieri locali din consiliul de administratie al 
Liceului Tehnologic Bilta este necesar a se emite o alta hotarare  cu privire la desemnarea reprenzentantilor 
consiliului local in consiliul de administratie. 
            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.   
             8.PROIECT DE HOTARARE  PRIVIND MODIFICAREA  ŞTATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUNCU, JUDEŢUL GORJ  SI A SERVICIILOR PUBLICE DE 
INTERES LOCAL. Prin proiectul de hotarare se propune transformarea  functiei publice de executie de inspector 
grad profesional principal in inspector grad profesional  debutant, functie vacanta in cadrul Comaprtimentului 
agricol.  
            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.   

     9.DIVERSE. 
       D-na consilier Andreescu Liliana aduce la cunostinta d-lor consilieri locali ca la nivelul Liceului Tehnologic 

Bilta se deruleaza un proiect cu fonduri prin Banca Mondiala „ROSE” care consta in pregatirea elevilor pentru  
promovabilitate la bacalaureat. Sunt in anul III si activitatile se desfasoara online. Anul trecut au avut o 
promovabilitate de 65%. Prin acest proiect au achizitionat laptopuri, xerox, imprimante, table inteligente, 
videoproiectare, aparat digital, aparate de aer conditionat. 
          Dl Petcoiu Constantin aduce la cunostinta d-lor consilieri locali  ca in satul Dobrita a avut loc un incendiu la 
locuinta d-lui Militaru Constantin, acesta avand arsuri pe corp in proportie de 70%, astfel este necesar a se face o 
colecta in vederea ajutorarii acestuia. Dnii consilieri sunt de acord ca indemnizatia din luna ianuarie sa fie donata  
in vederea ajutorarii familiei. 
          Dl Arbagic Valentin Cosmin precizeaza ca este necesar ca cetatenii sa cunoasca care sunt obligatiile pe 
linie de infrumusetare , concret fiecare cetatean sa-si faca curatenie in fata locuintei.Deasemenea  trebuie adus la 
cunostinta cetatenilor informatii cu privire la  lucrarile de cadastru sistematic. 

            Nu mai  sunt alte discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Petcoiu Constantin: ,,Ordinea de zi fiind epuizată declar închisă ședința 
ordinară a Consiliului local Runcu”. 
 
 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                                      Secretar general al comunei,     
           PETCOIU CONSTANTIN                                                              VLADUT CAMELIA 
 
 


