
 
 
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA RUNCU 
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 HOTĂRÂREA Nr.2  
privind aderarea comunei Runcu, judetul Gorj, prin Consiliul local al    comunei Runcu, 

la  ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
” ZONA METROPOLITANA TÂRGU JIU” 

 
 

    Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj.  
    Având în vedere : 

 Referatul de aprobare prin care se propune aderarea comunei Runcu, prin Consiliul 
local al comunei Runcu, la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „ZONA 
METROPOLITANĂ TÂRGU JIU” ; 

 Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, 
 Minuta prezentare oportunitati Asociatia de dezvoltare intercomunitara „ZONA 

METROPOLITANĂ TÂRGU JIU” nr.84/12.01.2022; 
 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile H.G. 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitaţi publice, cât şi 
prevederile art.89 si art.90 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prevederile  art.129 alin.2 lit.b) si d), art.129 alin.7 lit.n), art.129 alin.9 lit.c), art.139 
alin.3 lit.f), art.140 alin.1, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare,  
            În temeiul art. 196 alin. (1), litera a) din OUG nr. 57 /2019- privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1.  Se aprobă aderarea comunei Runcu, judeţul Gorj, prin Consiliul local al 
comunei Runcu, judeţul Gorj, la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „ZONA 
METROPOLITANĂ TÂRGU JIU”  

Art. 2.  Se aprobă participarea Consiliul local al comunei Runcu, judeţul Gorj cu o  
cotizație anuală în valoare de 2 lei/locuitor, populaţie stabilită la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an. 

Art. 3.   Se împuternicește, domnul Cîmpeanu Grigore-Adi, primarul comunei Runcu, 
cetățean român, născut la data de 10.07.1975 în oras Bumbesti-Jiu, județul Gorj, cu domiciliul 
in comuna Runcu, sat Bâltișoara, nr..24,  județul Gorj, posesor al cărții de identitate seria GZ, 
nr.735555, eliberată de SPCLEP Runcu la data de 12.07.2019 să facă parte și să reprezinte 
Consiliul local al comunei Runcu, județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru 
Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU JIU”. 

Art. 4. Se împuternicește domnul Tîrban Nicolae, Viceprimarul comunei Runcu, 
județul Gorj, cetățean român, născut la data de: 13.04.1965 în Mun. Târgu Jiu, județul Gorj, 
cu domiciliul în comuna Runcu, sat Valea-Mare, Strada  Principala, nr.117, posesor al cărții 
de identitate seria GZ, nr. 797207, eliberată de SPCLEP  Runcu, la data de 10.06.2021, să 



facă parte și să reprezinte Consiliul local al comunei Runcu, județul Gorj în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ 
TÂRGU JIU”, în cazul în care reprezentantul de drept menționat la articolul 3 nu poate 
participa la sedința Adunării Generale a Asociației la care a fost convocat.  
         Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Runcu, viceprimarul comunei Runcu și compartimentele din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Runcu. 
         Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local al UATC Runcu, afișare la sediul Primăriei Runcu de către secretarul general al  
comunei Runcu și se comunică primarului UATC Runcu, Prefectului județului Gorj, în 
conformitate cu art. 197 alin (1) și (4) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul 
administrativ. 

        Adoptată în ședința extraordinară de indata din data de 17.01.2022 cu un număr de 12 voturi 
„ pentru”, din cei 12 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în 
funcţie.   
 
  Data: 17.01.2022 
 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                             SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI                  
LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


