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HOTĂRÂREA NR.42 
privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public  

al Comunei Runcu, județul Gorj 
 

          Consiliul Local al Comunei Runcu, Județul Gorj. 
          Având în vedere: 
        - Referatul de aprobare nr.4405/13.05.2022 la proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al Comunei Runcu, județul Gorj-întocmit de Primarul Comunei 
Runcu, județul Gorj, dl Cîmpeanu Grigore-Adi; 
         -Raportul  înregistrat sub nr..4404/13.05.2022 întocmit de Comisia  specială de inventariere  
desemnata  prin Dispoziția Primarului Comunei Runcu nr.238 din data de 11.05.2022; 
         -Declarația pe propria raspundere  a secretarului general al comunei Runcu, județul  Gorj potrivit 
careia bunurile in cauza nu fac obiectul unor litigii la momentul adoptarii hotararii, înregistrata sub 
nr.4407/13.05.2022. 
       -Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.3318/11.04.2022 privind executia lucrarilor de 
constructii aferente investitiei “ Modernizare DS 28(Str. Castanului), Sat Biltisoara, comuna Runcu, judetul 
Gorj”; 
       -Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj; 
      - Anexa 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Runcu” la Hotărârea 
Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Hotărârii nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
     - Prevederile art.129 alin.(2), lit.c), art.196 alin.(1), lit.a), art.289 și art.607 alin.(4) din Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
     - Dispozitiile alin(6) al art 129, alin(3) lit.g) al art.139, precum si alin(5) al art.289 din  Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr.57/2019; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu, 

        - Adresa nr.MDLPA-64369/27.05.2022, nr.MDLPA 73050/22.06.2022 si DBFBL-3022/2022, 
 În temeiul art.139 alin.1 si art 196, alin(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

  Art. 1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Runcu, județul Gorj, însușit 
prin Hotărârea Consiliului Local Runcu nr. 27/15.08.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei, județul Gorj și atestat   potrivit Anexei  53 la Hotărârea de Guvern 
nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si a municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, la sectiunea I “Bunuri imobile”, se  
modifică   după cum urmează: 

 
 



        - la pozitia nr. 19, coloana 1 cu denumirea Codul de clasificare, va avea următorul cuprins ”1.3.7.1, 
1.3.7.2”  coloana 2 cu denumirea Denumirea bunului, va avea următorul cuprins ”DS 28 Strada 
Castanului”, coloana 3 cu denumirea Elemente de identificare,  va avea următorul cuprins “Comuna 
Runcu, satul Bîltișoara, intravilan, Tip îmbrăcăminte: îmbrăcăminte din beton asfaltic si îmbrăcăminte din 
balast, Origine şi destinaţie km 0+000 (DC 131A) – 0+378 (Casa Curcă Ghe.), suprafața totală 2721 mp, 
lungime 378 m, lățime 4 m, Vecini: N – pârâu Bîltișoara, S – DC 131A, E – proprietăți private, V – 
proprietăți private”, coloana 5 cu denumirea Valoarea de inventar,  va avea următorul cuprins 
“414.617,79”, coloana 6 cu denumirea Situația juridică actuală,  va avea urmatorul cuprins “Carte funciară 
nr. 40445 Runcu, Autorizatia de construire nr. 71/02.12.2021, Proces verbal de receptie la terminarea 
lucrărilor nr. 3318/11.04.2022 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Modernizare DS 
28 (Str. Castanului), Sat Bîltișoara, comuna Runcu, județul Gorj”, art. 8, alin 1 din Ordonanta Guvernului 
nr. 43/1997, HCL nr. 12/25.02.2022 privind clasificarea drumurilor de interes local ca strazi, HCL 
nr.3/31.01.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru satele componente ale comunei Runcu, 
judetul Gorj;” 

   Art. 2 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Runcu astfel modificat si 
completat, constituie anexă la statutul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Runcu și se va publica pe 
pagina de internet a comunei Runcu  www.runcugorj.ro , în secțiunea dedicată statutului și se publică 
pentru informare, în format electronic, și în Monitorul Oficial Local. 

      Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Runcu, 
județul Gorj prin aparatul de specialitate al acestuia. 

      Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului - Județul Gorj, în scopul exercitării 
controlului de legalitate și Primarului Comunei Runcu, Județul Gorj. 

 
              Adoptată în ședința  ordinară din data de 26.08.2022 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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