
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 27.08.2021 

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 12 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție. Absenti motivati: dl Arbagic Cosmin, 
dl.Vatau Alin si dna Andreescu Liliana. 
           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 
13.08.2021, 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 12 voturi ,,pentru”. 
           Se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare stabilită prin Dispozitia cu nr.191 din 20.08.2021. 
          Se aprobă cu 12  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. 6694/20.08.2021. 
         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 materialelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 

1. INFORMARE PRIVIND MODUL DE PREGATIRE AL INCEPERII NOULUI AN SCOLAR 2021 -2022  
RASPUNDE  D-NA DIRECTOR COORDONATOR  LOGOFETESCU ELENA . 

Consiliul  local a luat  act de informarea prezentata. 
2. INFORMARE PRIVIND MODUL DE REZOLVARE AL PETITIILOR SI SESIZARILOR PE   SEMESTRUL 

I AL ANULUI 2021. RASPUNDE . DL TIRBAN NICOLAE 
Consiliul Local  a luat act de informarea prezentata. 

3. DIVERSE.     
          D-na Director Logofetescu Elena   cere ajutorul Primariei pentru a transporta o parte din mobilierul de la 
Gradinita Valea-Mare la Scoala Generala  Runcu.  S-a luat act de cele solicitate.    
            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 


