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HOTARAREA Nr.16  

privind aprobarea participării în cadrul  “Programului Planul National de  Redresare si Rezilienta  - 
PNRR”,  Componenta  C 10 – Fondul Local  - Tipul de Investitii  I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
 

   Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
   Avand in vedere: 
  - Ghidul Specific - condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10 - Componenta  C 10 – Fondul Local Tipul de Investitii  I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul Unităților Administrativ-Teritoriale 
  - Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțare publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
   - Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/29.11.2016, privind etapele de elaborare și conținut-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
   - Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare; 
    - Referatul de aprobare nr.2747/24.03.2022 al Primarului Comunei Runcu. 
    - Raportul de specialitate nr.2748 din 24.03.2022 al compartimentului  de resort privind aprobarea 
participării în cadrul Programului Planul National de  Redresare si Rezilienta  - PNRR”,  Componenta  C 10;  
 - Prevederile art. 129 alin. 2 lit. (b) și alin. 4 lit. (d) din O.U.G nr. 57/2019 Codul administrativ , cu modificările 
și completările ulterioare. 
     În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
       Art.1 Se aprobă participarea Comunei  Runcu, Judetul Gorj în cadrul “Programului Planul National de  
Redresare si Rezilienta  - PNRR”,  Componenta  C 10. 
       Art.2 Comuna  Runcu, Judetul Gorj va initia procedurile de pregatire a proiectelor /proiectului ce 
urmeaza a fi depus pentru finantare prin PNRR – Componenta 10 – Fondul Local   - Tipul de Investitii   
I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale 
       Art. 3 Se aprobă  intocmirea documentatiilor necesare Depunerii Proiectului  si  Cererii de Finantare , in 
cadrul apelului de proiecte 1 din anul 2022. 
       Art.4 Se desemnează dl. Cîmpeanu Grigore-Adi în calitate de primar al comunei Runcu, să reprezinte 
Comuna Runcu, judetul Gorj si sa asigure conditiile de pregatire si depunere a Proiectului in cadrul Sesiunii 1 
/2022 
      Art.5.Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Comunei Runcu prin 
compartimentele de specialitate. 
      Art.6  Secretarul general al comunei Runcu comunică prezenta hotărâre instituțiilor, autorităților și 
persoanelor interesate. 
      Adoptată în ședința  ordinară din data de 25.03.2022 cu un număr de 14 voturi „ pentru” din cei 14 consilieri 
locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
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