
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 30.07.2021 

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 prezenti 15 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție. 
           Participă la ședință, dl primar Cimpeanu Grigore-Adi, doamna Vlăduț Camelia Secretarul general al 
Comunei Runcu si dl contabil Berca Constantin. 
           Secretarul general al Comunei Runcu, doamna Vladuț Camelia, întreabă membrii Consiliului local Runcu 
dacă au citit procesul verbal încheiat in ședința anterioară, respectiv ședința  ordinară  din data de 18.06.2021, 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.177 din 23.07.2021. 
          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 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. 5912/23.07.2021. 
         Se da cuvantul presedintilor de comisii de specialitate care precizeaza  ca  au avizat favorabil proiectele de 
hotarari prezentate la ordinea de zi. 
           Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 
        1.PROIECT DE HOTARARE   PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ. 
           Se propune a se alege presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni avand in vedere expirarea mandatului 
de presedinte de sedinta a d-lui Arbagic Valentin-Cosmin.Nefiind obiectii,se 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. 
         2.PROIECT DE HOTARARE  PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A UNUI 
NUMAR DE 22 (DOUAZECI SI DOUA) IMOBILE- TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI RUNCU. 
           Preşedinte de şedinţă, domnul Ianc Ionel, 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 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021. 
          Preşedinte de şedinţă, domnul Ianc Ionel, intreaba daca sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare. 
Nefiind obiectii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 614.500 lei atat la partea de venituri cat si la partea de 
cheltuieli, 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 NOILOR  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE: „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL ACOPERIT 
CU GAZON SINTETIC SI AMENAJARE SPATIU DE RECREERE” 
            Preşedinte de şedinţă, domnul Ianc Ionel, 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. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR 
CU HANDICAP GRAV IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2021. RASPUNDE: STROE VALENTINA.Consiliul Local a  
luat act de raportul prezentat. 
          6..DIVERSE.                 
            Nu mai  sunt alte discuții. 
           Președintele de ședintă, domnul Ianc Ionel: ,,Ordinea de zi fiind epuizată declar închisă ședința ordinară a 
Consiliului local Runcu”. 
 
              Presedinte de sedință,                                   
                    CONSILIER,                                                                             Secretar general al comunei,     
                   IANC IONEL                                                                                      VLADUT CAMELIA 


