
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL RUNCU 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat azi: 24.09.2021 

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 14 consilieri din cei 15 consilieri locali în funcție.Absent motivat d-na Maruta Andreea. 
           Participă la ședință, 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 27.08.2021, 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 14 voturi ,,pentru”. 
           Se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare stabilită prin Dispozitia cu nr.210 din 17.09.2021 si 
suplimentarea acesteia cu  trei proiecte de hotarari, respectiv: Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din HCL 
53/2015 privind aderarea Comunei Runcu ca membru asociat in cadrul Asociatiei pentru promovarea si dezvoltarea 
turismului” Acasa la Brancusi”, Gorj, Proiect de hotarare privind  aprobarea implementarii obiectivului de investitii 
„Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comuna Runcu, judetul Gorj”  si proiect de hotarare 
privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023 si al 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative in anul scolar 2021-
2022 la nivelul comunei Runcu. 
          Se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,contra” și 0 voturi ,,abțineri” ordinea de zi prezentata cu 
completarile prezentate. 
          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. 7474/17.09.2021. 
         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 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI  ŞTATULUI DE FUNCŢII AL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUNCU, JUDEŢUL GORJ  SI A SERVICIILOR 
PUBLICE DE INTERES LOCAL. 
          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 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
          2. 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 în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
       3.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR  CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI RUNCU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  LICEULUI TEHNOLOGIC  BILTA PENTRU ANUL 
SCOLAR 2021-2022. 

           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 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
       4. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HCL 53/2015 PRIVIND ADERAREA 
COMUNEI RUNCU CA MEMBRU ASOCIAT IN CADRUL ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI “ACASA LA BRANCUSI” GORJ. 

            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 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   



        5. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII„INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA 
RUNCU, JUDETUL GORJ”  
            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 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
           6.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZĂRII SI 
DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU 
ACHIZIŢIONAREA PRODUSELORAFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMÂNIEI IN PERIOADA 
2017-2023 SI AL CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU 
DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE IN ANUL SCOLAR 2021-2022 LA NIVELUL 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 14 voturi ,,pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință, respectiv din 
totalul de 15 consilieri locali în funcție.   
          7.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 


