
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
COMUNA RUNCU                                                                                                                 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.2 
privind însușirea si aprobarea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al 
comunei  Runcu, de actualizare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Runcu, judetul Gorj 
 

   Consiliul Local  Runcu, județul Gorj, 
         Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.324 din 11.01.2023 întocmit de primarul comunei Runcu, județul Gorj, domnul 
Cimpeanu Grigore-Adi, ca instrument de prezentare și motivare, 

       - Raportul nr. 322 din 11.01.2023 întocmit de Comisia specială pentru inventarierea bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Runcu, 
        - Raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat  sub nr.325 din 11.01.2023; 
        - Extrasele de carte funciara Runcu numerele : 37645, 37637, 37547, 37628, 37545, 37534, 37604, 
37546; 
        -Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Runcu, însușit prin HCL 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 
         -Hotărârea de Guvern nr.534/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Gorj 
      -  Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 
       -prevederile art.129, alin (1), alin (2), lit. c, art. 286, alin (4), art. 289 si art. 607 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Prevederile art. 858-861, 863 și art. 881 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
completările ulterioare, 

         -  prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
         -  Ordinul A.N.C.P.I.nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 
         -   Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată (r2), cu modificările și completarile ulterioare; 

    -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
  În temeiul art. 139 alin (1), alin (3), lit. g) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

 
 
 
 



HOTĂRĂȘTE 
 Art. 1. Se însușește  si se aproba propunerea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public 

constituită la nivelul unitații administrativ-teritoriale comuna Runcu, județul Gorj, privind actualizarea 
inventarului bunurilor care 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 modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. Autoritatea executivă, va înainta cu celeritate ministerului cu atribuții în domeniul administrației 

publice, proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
unitatii administrativ teritoriale in vederea obtinerii punctului de vedere cu privire la proiectul de hotarare, 
conform art. 289 din Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

Art.3.  Primarul comunei  Runcu și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului   
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Runcu, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet: www.runcugorj.ro. 
           Adoptată în ședința  extraordinară de indata din data de 13.01.2023 cu un număr de  11 voturi „ 
pentru” din cei 11 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  
 
 
 
 Data : 13.01.2023 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                         CONTRASEMNEAZA 
       CONSILIER,                                                                           SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 
VATAU ALIN GABRIEL                                                                                   VLĂDUT  CAMELIA 

 
 

 
 

 
 



Anexă la Hotărârea Consiliului Local Runcu 

      nr. 2/13.01.2023      

 

Inventarul  

Bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Runcu, județul Gorj – Secțiunea I – Bunuri imobile 
 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz al dării 

în folosință 

Valoarea 

de inventar 

– Lei – 

Situația juridică actuală 

Act de proprietate sau alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.3.7.2. DC 134 

Comuna Runcu, satul Bâlta, judetul Gorj, intravilan 

Origine şi destinaţie 

km 0+000 (DC 131A) - 3+600 (DN 67D) – 3+922 

(limita comuna Peștișani) 

- Lungime drum L = 3.922 m 

- Lăţime medie drum l = 11,8 m 

- Suprafața totală: 46.471 m.p. 

1960  

Domeniul public al Comunei 

Runcu, conform poziției nr. 3 din 

Anexa nr. 53 – inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al 

Comunei Runcu, aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr.973/2002 

privind atestarea domeniului public 

al județului Gorj, precum si a 

municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj, modificată prin 

534/2009 pentru modificarea și 

completarea HG nr. 973/2002 

2 1.3.7.2. DS 1 

Comuna Runcu, satul Valea Mare, judetul Gorj, 

intravilan 

Origine şi destinaţie 

km 0+000 (DC 134) - 2+533 (DC 131A) – 2+892 

(Cocolea Vasile) 

- Lungime drum L = 2.890 m 

- Lăţime medie drum l = 10,9 m 

- Suprafața totală: 31.488 m.p. 

1960  

Domeniul public al Comunei 

Runcu, conform poziției nr. 5 din 

Anexa nr. 53 – inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al 

Comunei Runcu, aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr.973/2002 

privind atestarea domeniului public 

al județului Gorj, precum si a 

municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj, modificată prin 

534/2009 pentru modificarea și 

completarea HG nr. 973/2002 



3 1.3.7.1. DS 30 

Comuna Runcu, satul Bâltișoara, judetul Gorj, 

intravilan 

Origine şi destinaţie 

km 0+000 (DS 23) - 0+240 (spre casa Avramescu D) 

- Lungime drum L = 240 m 

- Lăţime medie drum l = 5,1 m 

- Suprafața totală: 1.227 m.p. 

1960  

Domeniul public al Comunei 

Runcu, conform poziției nr. 21 din 

Anexa nr. 53 – inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al 

Comunei Runcu, aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr.973/2002 

privind atestarea domeniului public 

al județului Gorj, precum si a 

municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj, modificată prin 

534/2009 pentru modificarea și 

completarea HG nr. 973/2002 

4 1.3.7.1. DV 27 

Comuna Runcu, satul Runcu, judetul Gorj, 

Origine şi destinaţie 

km 0+000 (DC 131A) - 1+187 (spre cordunul mic ) 

- Lungime drum L = 1187 m 

- Lăţime medie drum l = 6,7 m 

- Suprafața totală: 7.954 m.p. 

1960  

Domeniul public al Comunei 

Runcu, conform poziției nr. 150 

din Anexa nr. 18 la HG 534/2009 

pentru modificarea si completarea 

HG nr. 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului 

Gorj, precum si a municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul 

Gorj 

 

 

 
 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,                                                                                                             
                    VATAU ALIN GABRIEL                                                                                                                                                                VLADUT CAMELIA 
                                                                                                                                                                                                                            
 


