
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ                                                                                                 
COMUNA RUNCU 
 CONSILIUL LOCAL  

 HOTARAREA  Nr.36 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I)  pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de 

interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Biltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 
 

Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:  

 Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu, 
 Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (D.A.L.I.) 

pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri de interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si 
Biltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 

 HCL 44/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a 
devizului general estimativ  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
drumuri de interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Baltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
 Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Documentația tehnică întocmită de SC ARTINF PROIECT SRL, 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei  

Runcu,  
 Avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, 
 În temeiul art. 129, alin(2), litera b), alin4, lit d), art 139 alin(1) si art 196  alin.1, lit. a)   din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
           Art. 1: Se aprobă documentația tehnico-economică (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție: „Modernizare 
drumuri de interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Biltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 
            Art. 3: Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Comunei Runcu prin 
aparatul de specialitate. 
            Art. 4: Secretarul Comunei Runcu va comunica hotararea adoptata Institutiei Prefectului - Judetul Gorj (in 
vederea exercitarii controlului de legalitate), tuturor celor interesati si o va aduce la cunostinta publică prin afișare pe 
site-ul și la sediul instituției. 
                  Adoptată în ședința  ordinară din data de 29.07.2022 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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