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Ziua Națională a României Ziua Națională a României 
este prilej de mare bucurie pentru noi este prilej de mare bucurie pentru noi 

toți. Vă doresc în numele Primăriei și al toți. Vă doresc în numele Primăriei și al 
Consiliului Local Scoarța ca 1 Decem-Consiliului Local Scoarța ca 1 Decem-

brie să vă aducă în fi ecare an sănătate, brie să vă aducă în fi ecare an sănătate, 
realizări de excepție și să fi ți mândri că realizări de excepție și să fi ți mândri că 

sunteți români.sunteți români.

             Ion-Grigore Stamatoiu, primar             Ion-Grigore Stamatoiu, primar

Asfaltări, pe alte Asfaltări, pe alte 
patru drumuri patru drumuri 
sătești din Scoarțasătești din Scoarța

11.000 de 
lei, investiți 

în pachetele 
de sărbători 
pentru copiii 

comunei
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sărbătorită cu 
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cu mare la 
Scoarța!
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Lucrări intense la 
Căminul Cultural 

din Bobu!

Sărbătorile de iarnă sunt pline Sărbătorile de iarnă sunt pline 
de bucurie! Sunt momentul perfect de bucurie! Sunt momentul perfect 
să ne amintim de trecut să ne amintim de trecut 
și să ne gândim la viitor.și să ne gândim la viitor.
La mulți ani locuitorilor comunei Scoarța, La mulți ani locuitorilor comunei Scoarța, 
angajaților, colaboratorilor primăriei angajaților, colaboratorilor primăriei 
și consilierilor locali!și consilierilor locali!
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Primăria comunei 
Scoarţa organi-
zează concurs de 

recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedetermina-
tă a funcţiilor contractuale 
de execuţie, vacante, după 
cum urmează: asistent me-
dical comunitar, grad debu-
tant; asistent medical co-
munitar, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Pentru a 
ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească toate condiţiile ge-
nerale, conform art. 3 al Re-
gulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifi-
ce necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării 
funcţiilor contractuale sunt: 
pentru asistent medical co-
munitar debutant – absolvent 
de şcoală sanitară postlicea-
lă, specializarea asistent me-
dical generalist, vechimea în 
domeniu nu este necesară; 
pentru asistent medical co-
munitar se cer aceleaşi con-

Primăria Scoarţa angajează 
asistenţi medicali comunitari

diţii, însă se solicită o vechi-
me de minim 6 luni. 

Prima probă 
pe 5 decembrie!

Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: 5 decembrie 2017, 
ora 11.00 – proba scrisă; 7 
decembrie 2017, ora 11.00 – 
proba interviu. 

Pentru înscrierea la con-
curs, candidaţii vor prezenta 
un dosar care va conţine ur-
mătoarele documente: cere-
rea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului au-
torităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; copia actului 
de identitate sau orice alt 
document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 
copiile documentelor care să 
arate nivelul studiilor şi ale al-
tor acte care dovedesc efec-
tuarea unor specializări, pre-
cum şi copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea con-
diţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; carnetul de 

muncă sau, după caz, adeve-
rinţele care arată vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în 
copie; cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspun-

dere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incom-
patibil cu funcţia pentru care 
candidează; adeverinţă me-
dicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoa-

re eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către uni-
tăţile sanitare abilitate; curri-
culum vitae.

Modernizarea DN 67B Scoarța-Pitești, a cărei urgenta-
re este cerută de deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, mai 
are de așteptat. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a 
răspuns la o interpelare a deputatului pe această temă, 
mesajul fiind că va putea da un termen abia după ce 
vede bugetul pe 2018.

Modernizarea DN 67B Scoarța-
Pitești, abia de anul viitor

Contractul pentru mo-

dernizarea acestui drum a 

fost semnat de Compania 

Națională de Drumuri încă 

din 2010, fiind vorba de mo-

dernizarea a 188 de kilometri 

de drum. “Având în vedere 

că executantul a refuzat con-

stituirea garanției de bună 

execuție, potrivit clauzelor 

contractuale, s-au efectuat 

demersuri pentru rezilierea 

contractului”, scrie ministrul 

Stroe în răspunsul său, fă-

când referire la anul 2010.

Interesant este că, la 

șapte ani distanță, moderni-

zarea DN 67 B a fost prinsă 

în lista de investiții pe 2017, 

dar fără alocație bugetară. 

“Având în vedere cele de mai 

sus, vom putea estima un 

termen pentru începerea lu-

crărilor pentru DN67B numai 

după aprobarea bugetului pe 

2018”, mai arată răspunsul 

semnat de ministrul Trans-

porturilor.
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“Vremea a ținut cu noi și cu con-
structorii dovadă că s-au asfaltat 
aceste drumuri în timp record”, a de-
clarat primarul Ion Stamatoiu. 

Autoritățile din Scoarța continuă 
astfel investiția pe OUG 28/2013 pri-
vind Programul Național de Dezvolta-
re Locală, dar și pe Măsura 7.2.

Reamintim că, la începutul aces-
tui an pentru investiția de un milion 
euro din Scoarța, bani europeni, s-au 
înscris la licitație nu mai puțin de 16 
firme de construcții, societățiile fiind 
din mai multe zone ale țării, adică din: 
Gorj, Dolj, Constanța, Vâlcea, Argeș 
și Suceava.

Proiectul respectiv prevede asfal-
tarea mai multor drumuri din comuna 
Scoarța, în cea mai mare parte este 
vorba de străzi care nu au fost asfal-

Asfaltări, pe alte patru 
drumuri sătești din Scoarța
Drumurile din satele Botești, Răuțoaia, Liniuță și Cerătu de Pădure 
au fost asfaltate în ultima perioadă, anunță administrația locală din 
Scoarța, lăudând constructorii care lucrează de zor la finalizarea du-
blei investiții din localitate. Asta deoarece, în paralel se prestează și 
la rigole și capete de pod.

tate niciodată, fiind doar pietruite sau 
de pământ. Lucrări trebuiau efectu-
ate pe drumurile sătești din zonele 
Pișteștii din Deal, Botești, Copăcioa-
sa, Răuțoaia, din zona Gării Copă-
cioasa, Cerătu de Pădure sau Bobu. 
Însumate acestea au o lungime de 
6.6 km.

Pe lângă asfaltarea acestor tron-
soane de drum, pe alocuri, acolo 
unde terenul impune, au fost deja re-
alizate și rigole betonate pentru pre-
luarea apelor pluviale. 

Investiția ar trebui să fie gata în 20 
de luni de la emiterea ordinului de în-
cepere al lucrărilor, conform contrac-
tului, însă autoritățile locale sperau 
ca investiția sa fie finalizată până în 
luna decembrie a acestui an. 

Lucrări intense la Căminul Cultural din Bobu!Lucrări intense la Căminul Cultural din Bobu!

Instituția culturală are 
un acoperiș nou

Căminul Cultural din 
Bobu, comuna Scoarța, are o 
nouă înfățișare. 

Clădirea suportă în pre-
zent, lucrrări ample de rea-
bilitare și modernizare atât în 
interior cât și în exterior, fapt 
care a schimbat imaginea 
deplorabilă a vechii clădiri. 

Căminul are și un acoperiș 
nou, iar lucrările continuă cu 
rapiditate. 

Primarul comunei 
Scoarța, Ion Stamatoiu, este 
convins că acest cămin nou 
va fi inaugurat deja în primă-
vară, asta deși constructorul 
are la dispoziție un an de zile 
să termine lucrarea. 

“Lucrările sunt avansate, 
se lucrează și la interior, dar 
și la exterior. Eu cred că în 
primăvară, mult mai devreme 
decât s-a estimat, clădirea va 
fi inaugurată”, a declarat edi-
lul local de Scoarța.

Contractul cu construc-
torul care prestează la rea-
bilitarea căminului din Bobu 
s-a semnat în luna august a 
acestui an. 

Este vorba despre fir-
ma Sprintscan Explorer din 
județul Gorj, care va executa 
lucrarea pentru 590.000 de 
lei.

Investiția din Bobu este 
una amplă. Mai exact, clădi-
rea va fi reabilitată în totalita-
te și va fi și dotată cu apara-
tură de ultimă generație, cu 
costume populare, mese de 
tenis și șah. 

Beneficiarii investiției 
sunt cetățenii din zona Bobu, 
deși nu există cămin cultural 
funcțional în toată comuna. 
Proiectul va fi realizat în ca-
drul Submăsurii 7.6 – Inves-
tiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural. 
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Ziua Națională, sărbătorită cu mic cu mare la Scoarța!

Seniorii au depus coroane de fl ori, școlarii și preșcolarii Seniorii au depus coroane de 
au pregătit un program artistic de 1 Decembrieau pregătit un program artisti
Ziua României a fost sărbătorită așa cum se cuvinte pe 1 Decembrie 
la Scoarța, primarul și consilierii locali depunând coroane de flori 
la toate monumentele din comună, în timp ce preșcolarii și elevii au 
marcat evenimentul, în bibliotecă, cu un program artistic. Din mâinile 
copiilor nu au lipsit steagurile tricolore. 

Z
iua Marii Uniri nu a trecut 
neobservată în comuna 
Scoarța, seniorii neuitându-

și erorii în timp ce copiii, cu ajutorul 
profesorilor, au făcut memorabilă 
această zi.   

Astfel, cu ocazia zilei de 1 Decem-
brie, grădinarii și elevii Școlii Gimna-
ziale Scoarța au pregătit un program 

artistic pe care l-au prezentat la biblioteca 
comunei. 

Alături de ei au fost educatoarea Vio-

Moș Crăciun vine de la Primărie!Moș Crăciun vine de la Primărie!

Colindătorii, care vor trece de sărbători pragul comunei Scoarța nu 

vor pleca cu mâinile goale din instituția publică condusă de edilul 

Ion Stamatoiu. Fiecare colindător va pleca cu o plăsuță cu dulciuri 

în valoare de 25 de lei. Cadouri similare va primi fiecare copil al 

localității, investiția fiind de 11.000 de lei. 

Autoritățile din comuna Scoarța 
s-au gândit să le facă câte-o bucurie 
copiilor din localitate, în această lună 
numită a cadourilor. 

Din bugetul localității s-au scos 
11.000 de lei, care vor fi investiți în 

dulciuri, fructe și răcoritoare pentru copiii 
comunei, școlari și preșcolari. Fiecare copil 
va primi astfel de la moșul care va poposi 
la primărie câte o plăsuță cu bunătăți în va-
loare de 25 de lei. Nu vor fi uitați nici colin-
dătorii care vor umple primăria de colinde. 

11.000 de lei, investiți în pachetele de sărbători pentru copii comunei11.000 de lei, investiți în pachetele de sărbători pentru
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Produse realizate: 

TVA

!

Seniorii au depus coroane de fl ori, școlarii și preșcolarii fl ori, școlarii și preșcolarii 
au pregătit un program artistic de 1 Decembrieic de 1 Decembrie

leta Vochița și învățătoarea Ionela Popes-
cu, dar și numeroși părinți, bunici dar și 
reprezentanți ai autorităților locale. 

Autoritățile locale au depus însă coroa-
ne de flori la monumentele și troițele din lo-
calitate, primarul având alături și consilieri 
locali. 

“Am decis să nu ne uităm eroii de Ziua 
Națională, dar și să marcăm evenimentul 
atât în Scoarța, cât și în Târgu-Jiu, eu ală-

turi de câțiva consilieri fiind prezent 
și la manifestările din municipiu, de 1 
Decembrie”, a spus primarul Ion Sta-
matoiu. 

11.000 de lei, investiți în pachetele de sărbători pentru copii comunei copii comunei
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Art.1 (1).Se aprobă organizarea festivității “Pomul de Crăciun” si acorda-
rea de cadouri copiilor colindatori, prescolarilor si elevilor de pe raza Comunei 
Scoarta, Judetul Gorj;

          (2) Plata cadourilor se va face din bugetul local  de venituri si cheltu-
ieli  al Comunei Scoarta  în limita sumei totale  de 10100 lei;

 Art.2 .Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialita-
te al primarului Comunei  Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

Nr._ 83_/ 29.11.2017

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării festivității 

"Pomul de Crăciun" și acordarea de 
cadouri copiilor colindători, preșcolarilor 
și elevilor de pe raza Comunei Scoarța, 

Județul Gorj

HOTĂRÂRE
privind  modificarea  Planului  de ocupare 
a funcţiilor publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei 
Scoarta pentru anul 2017

Art.1. Se aprobă   modificarea  Planului  de ocupare a funcţiilor publi-
ce pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta pentru anul 
2017, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Co-
munei Scoarta  si aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu Agenţia Naţională a Funcţionari-
lor Publici Bucureşti şi Instituţia Prefectului -Judeţul Gorj.

Nr._ 84_/ 29.11.2017

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea organizării 

rețelei școlare a unităților 
de învățământ din Comuna Scoarța,

Judetul Gorj 
pentru anul scolar 2018-2019

Art. 1. Se  aprobă  rețeaua școlară a unităților de învățământ din Comuna 
Scoarța pentru anul scolar 2018 - 2019 astfel:

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institutia Prefectului Judetul Gorj, Primarul Comunei Scoarta, Birou Fi-

nanciar Contabilitate, Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, Unitatile de Inva-
tamant.

Nr._ 87_/ 29.11.2017

HOTĂRÂRE
privind necesitatea, oportunitatea 

și aprobarea realizării 
proiectului 

"Modernizare  drumuri de interes 
local, comuna Scoarța, Județul Gorj"

Art. 1. Se aprobă  necesitatea, oportunitatea și aprobarea realizării pro-
iectului “Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, Județul Gorj” 
investiție inclusă în Strategia de Dezvoltare a Comunei Scoarța, județul Gorj .

Art. 2.Se aprobă asigurarea unei finanțări, de la bugetul local  pentru ur-
mătoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea  
teritoriului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de in-
terventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau 
audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/
acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, 
cheltuieli conexe  organizarii de santier, comisioane, taxe si cote costuri credi-
te, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar) în sumă 
de 307.532,01lei, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., 
conform  prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013, republicat cu 
modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Scoarța, județul Gorj

 Art.1.Se aprobă modificarea Organigramei și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, conform anexelor 1 
și 2 care fac parte din prezenta hotărâre;

 Art.2.Primarul comunei Scoarța, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;
 Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica:
 -persoana responsabilă resurse-umane și biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Scoarța;
 - Instituția Prefectului – județul Gorj.

Nr._ 85_/ 29.11.2017

Art. 3. Se împuternicește  primarul comunei Scoarța, domnul Stamatoiu Ion-Grigore să semneze contractul de finanțare și toate  documentele necesare 
implementării proiectului;

 Art. 4. Primarul Comunei Scoarța, d-ul Stamatoiu Ion-Grigore va duce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri;
Art. 5. Secretarul Comunei Scoarța d-ul Sucea Ion-Alin va comunica  hotărârea adoptata Instituției Prefectului – Județul Gorj, (în vederea exercitării con-

trolului de legalitate), Primarului Comunei Scoarța, tuturor celor intresați și o va aduce la cunoștiință publică prin afișare.
Nr._ 88_/ 29.11.2017

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții "Modernizare  drumuri de interes local, comuna Scoarța, Județul Gorj"

Art.1.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare  drumuri de interes local, comuna Scoarța, Județul Gorj” astfel: 
Valoarea totală INV=6.020.779,44 lei (fara TVA)
 - Valoare totala inclusiv tva  = 7.139.608.03 lei;
 - Valoarea  de constructii montaj: C+M = 5.346.178,05 lei, fara tva;
 -  Valoarea de constructii montaj inclusiv TVA = 6.361.951,87 lei;
 - Durata de realizare a lucrarilor de C+M : 28 luni;
Art.2.Se aproba Devizul General privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivului de investiții “Modernizare  drumuri de interes local, comuna 

Scoarța, Județul Gorj”  întocmit de  SC. Artinf Proiect S.R.L.  conform anexei ce face parte integranta  din prezenta hotarare; 
Art.3.Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Scoarta, 

compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi se aduce la cunoştiinţă publică. 
Nr._ 89_/ 29.11.2017
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Ș
coala Gimnazială 
Scoarța a găzduit luni, 
27 noiembrie 2017, şe-

dinţa de constituire a Cercului Cul-
tul Eroilor. În prezenţa conducerii 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” – Filiala Judeţului 
Gorj şi elevilor a fost semnat Proto-
colul de Colaborare între ANCERM 
Gorj şi această instituţie.Reprezen-
tantul ANCERM Gorj, preşedintele, 
col. (r) dr. ing. Walter Loga, a vorbit 
elevilor prezenţi” despre activitatea 
desfăşurată de Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala 
Gorj, dar şi despre nevoia de res-
ponsabilizare a tinerei generaţii în 
direcţia organizării şi desfăşurării 

Cercul Cultul Eroilor, 
Școala Gimnazială Scoarța

de activităţi pentru comemorarea 
şi cinstirea eroilor şi martirilor nea-
mului nostru, a personalităţilor şi a 
momentelor importante din Istoria 
Românilor, la care pot participa ele-
vii din învăţământul preuniversitar, 
despre ziua de 1 DECEMBRIE. Cu 
această ocazie elevii școlii au pre-
zentat un program artistic dedicat 
zilei de 1 DECEMBRIE.

Au fost prezenți primarul comu-
nei Scoarța Ion Stamatoiu, consili-
erul Popescu Constantin, profeso-
rul Ion Mocioi și alții. Președintele 
Cercului elevilor, Cultul Eroilor, este 
doamna Popescu Ioana Elisabeta 
alături de profesorii: Ciurea Con-
stantin Cătălin, Popescu Ionela 

Cornelia, Pavel Marioara, Cimpo-
eru Elena, Bobei Alina Georgiana, 
Stelea Oana Maria, Bălașa Marcel, 

care au pregătit elevii pentru aceas-
tă activitate.

MARCEL BĂLAȘA


