
Curierul Primăriei Scoarța
PUBLICAȚIE LUNARĂ, GRATUITĂ, A PRIMĂRIEI SCOARȚA, ÎNFIINȚATĂ PRIN HOTĂRÂREA DE CONSILIU NR 20/30.08.2016

Nr. 16 Decembrie 2017Editat de S.C. Gorjeanul S.A.

Economii 
din iluminatul 

public doar 
până pe 15 
decembrie

Pagina 3Pagina 3

Pagina 3Pagina 3
Pompierii 
ISU Gorj au 
decolmatat o 
fântână la Budieni

Pagina 4/5

Lucrări 
intense la căminul 

cultural din Bobu! Se 
va lucra în interior 

toată iarna 

Anul Nou 2018  să vă dăruiască viața cu liniște, multă sănătate Anul Nou 2018  să vă dăruiască viața cu liniște, multă sănătate 
și bucurii. Magia colindelor să vă înnobileze sufl etul cu armonie, și bucurii. Magia colindelor să vă înnobileze sufl etul cu armonie, 
înțelegere, iar feeria Sfi ntelor Sărbători să vă umple casa înțelegere, iar feeria Sfi ntelor Sărbători să vă umple casa 
cu belșug și fericire. cu belșug și fericire. 

La mulți ani!La mulți ani!
Ion-Grigore Ion-Grigore STAMATOIUSTAMATOIU, primar, primar

S-a asfaltat S-a asfaltat 
aleea aleea 
Gării Gării 
CopăcioasaCopăcioasa

Autoritățile locale din comuna Scoarța au reușit să prindă pe proiectul de as-Autoritățile locale din comuna Scoarța au reușit să prindă pe proiectul de as-
faltare a drumurilor din comună și asfaltarea aleii din fața gării CFR din satul faltare a drumurilor din comună și asfaltarea aleii din fața gării CFR din satul 
Copăcioasa. Lucrarea s-a finalizat în decembrie, spre bucuria cetățenilor care Copăcioasa. Lucrarea s-a finalizat în decembrie, spre bucuria cetățenilor care 
utilizează transportul pe cale ferată pentru a se duce zilnic la serviciu. Primarul utilizează transportul pe cale ferată pentru a se duce zilnic la serviciu. Primarul 
comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, anunță că toate lucrările privind asfaltarea de comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, anunță că toate lucrările privind asfaltarea de 
drumuri din comună s-au finalizat, acum urmând să se mai realizeze rigolele, drumuri din comună s-au finalizat, acum urmând să se mai realizeze rigolele, 
câteva podețe și acostamentul noilor drumuri sătești, gata asfaltate.câteva podețe și acostamentul noilor drumuri sătești, gata asfaltate.
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Scoarța Gorjului 1982!Scoarța Gorjului 1982!

Ședință C.A.P. sau F.D.U.S, în incinta Căminului Cultural din Scoarța Gorjului
Preşedinta de C.A.P. din Scoarța -Emilia 
Vodislav, alături de preşedinta Consi-
liului Popular Scoarța- Elena Budescu, 
deschideau şedința în fața locuitorilor 
din comuna Scoarța cu satele: Budieni, 
Copăcioasa, Pișteşti şi Bobu.

După 36 de ani de la această şedință, ur-
mată de un spectacol organizat ad hoc, 
aceste fotografii se întorc acasă la locu-

itorii supraviețuitori ai comunei Scoarța, ce pot re-
vedea astăzi, pe contabilul C.A.P. Florica Stoicoiu, 

pe secretarul Primăriei Trifu, pe învățătoarea Şco-
lii Generale Copăcioasa Margareta Ilcău, prof. 

Valentina Rusu din Budieni, prof. de limba româ-
nă Aurelian Torop de la Şcoala Generală Scoarța 

şi Copăcioasa, învățătorul Aurelian Cârțână de la 
Scoala Generală Budieni, prof. Titu Zălog de la 

Şcoala Generală Bobu, prof.de istorie Gheorghe 
Bărăgan de la Şcoala Generală Scoarța, prof.de 

limba română Viorel Norocea de la Şcoala Gene-
rală Copăcioasa, prof. Ion Ghica, omul de servi-

ciu al Primăriei -David Crețu, copiii anului 1982 şi 
oameni de toate zilele, în perioada începutului de 

criză economică a statului comunist.
JEAN CERNITOIU
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Lucrări intense la căminul cultural din Lucrări intense la căminul cultural din 
Bobu! Se va lucra în interior toată iarna Bobu! Se va lucra în interior toată iarna 
Căminul Cultural din Bobu, co-
muna Scoarța, a fost deja în-
cărcat pe exterior. Clădirea a 
suportat deja, lucrări ample de 
reabilitare și modernizare atât 
în interior, cât și în exterior, fapt 
care a schimbat imaginea de-
plorabilă a vechii clădiri. Cămi-
nul are și un acoperiș nou, iar 
lucrările continuă cu rapiditate, 
primarul comunei spunând că 
lucrările sunt avansate și se va 
lucra pe toată perioada iernii, 
dar în interior.

P
rimarul comunei Scoarța, 
Ion Stamatoiu, este con-
vins că acest cămin nou 

va fi inaugurat deja în primăvară, asta 
deși constructorul are la dispoziție un 
an de zile să termine lucrarea. 

“Lucrările sunt în stadiu avansat. 
Clădirea a fost izolată pe exterior și 
toată iarna se va lucra în interior”, a 
declarat edilul local de Scoarța. 

Contractul cu constructorul care 
prestează la reabilitarea căminului 
din Bobu s-a semnat în luna august 
a acestui an. 

Este vorba despre firma Sprint-
scan Explorer din județul Gorj care 

va executa lucrarea pentru 590.000 
de lei. 

Investiția din Bobu este una am-
plă. 

Mai exact, clădirea va fi reabilitată 

în totalitate 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 exis-

tă cămin cultural funcțional în toată 
comuna. 

Proiectul va fi realizat în cadrul 
Submăsurii 7.6 – Investiţii asociate 
cu protejarea patrimoniului cultural.

Primarul Ion Stamatoiu nu a luat 

decizia pentru o scurtă perioadă de 

timp. 

“Becurile din comună se sting 

între orele 01.00 și 04.00. Progra-

mul iluminatului este între 17.00 și 

01.00 noaptea și apoi becurile se 

mai aprind la 04.00. 

Până și oamenii din comună 

mi-au spus că este o decizie bună. 

Plus de asta, noi facem și econo-

mii. 

Plătim, în fiecare lună, la ilu-

Economii din iluminatul public 
doar până pe 15 decembrie

Primarul din Scoarţa a găsit o soluție pentru a putea acoperi o 
mică parte din cheltuielile primăriei. A stins becurile din comu-
nă timp de trei ore în fiecare noapte. Măsura s-a aplicat doar 
până pe 15 decembrie, în prezent iluminatul fiind pornit la ora 
18.00 și oprit dimineața la ora 7.00.

minat șase sau chiar șapte mii”, a 

explicat, la început de decembrie, 

primarul Ion Stamatoiu. 

Măsura s-a aplicat doar pentru 

câteva zile, iar din 15 decembrie 

s-a revenit la programul fără eco-

nomii. 

“De la jumătatea lunii decem-

brie nu am mai apelat la restricții, 

iluminatul public este pornit seara 

la ora 18.00 și este oprit dimineața 

la 7.00”, a explicat edilul.  
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Constituirea Subfi lialei Scoarța a Asociației Naționale Constituirea
Cultul Eroilor “Regina Maria” - Filiala Județului GorjCultul Eroilor

Luni, 18 decembrie 2017, la sediul 
Primăriei Scoarța, în prezența primarului 
Ion Stamatoiu, președinte de onoare al 
A.N.C.E. „Regina Maria” Gorj, a delegației 
Biroului Județean Gorj formată din col. 
(r.) dr. ing. Walter Loga (președinte), ing. 
Dan Toropu (prim-vicepreședinte), lt. col. 
(r.) Gheorghe Bușe (secretar executiv) și 
col. (r.) Bebe Dobre (membru), dar și a 20 
de membri ai filialei, a avut loc ședința de 
constituire a Subfilialei Scoarța. În urma 
propunerilor făcute și a voturilor acorda-
te, s-a hotărât ca Biroul subfilialei să aibă 
următoarea componență: col. (rtr.) dr. 
Bebe Dobre – președinte; col. (rtr.) Valeriu 
Trufelea – vicepreședinte; prof. Titu Ză-
log – vicepreședinte; prof. Marcel Bălașa 
– vicepreședinte; col. (r.) Neferoiu Pante-
limon – secretar executiv; prof. Popescu 
Elisabeta Ioana – membru; Margareta Mer-
fu – membru; Crețu Ion – membru; Petec 

Comuna Scoarța are, începând din acea
Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”
dr. Bebe Dobre. La ședința de constitu
soane. 

Pompierii Inspectora-
tului pentru Situații de 
Urgență Gorj au fost 

chemați de autorități să curețe 
fântâna respectivă din Budieni, 
la sesizarea localnicilor. Primarul 
Ion Stamatoiu, personal, a parti-
cipat la operațiunile de decolma-
tare, lăudând profesionalismul 
celor de la ISU Gorj. Primarul a 

Pompierii ISU Gorj au decolmatat Pompierii ISU Gorj au d
o fântână la Budienio fântână la Budieni

O fântână din satul Budieni unde a căzut, cu trei luni în urmă o pisică, a 
fost decolmatată pe cheltuiala autorităților locale. La fața locului a fost 
chemată însă o echipă de profesioniști ai ISU Gorj. 

Un grup de inițiativă a rromi-
lor din Scoarța a decis ca pe raza 
comunei, pe un teren privat, situat 
lângă biserica din centrul localității, 
să se înființeze un târg de haine 

Rromii își deschid târg de 
haine vechi în Scoarța

vechi. Târgul va fi inaugurat pe 9 
ianuarie 2018, autoritățile locale 
asigurând iluminatul acestuia și ur-
mând să autorizeze spațiul. Prima-
rul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, 

a declarat că inițiativa este una bine 
venită, cetățenii rromi din localitate 
solicitând să aibă la dispoziție un 
spațiu adecvat pentru vânzarea 
produselor second-hand.
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Constituirea Subfi lialei Scoarța a Asociației Naționale a Subfi lialei Scoarța a Asociației Naționale 
Cultul Eroilor “Regina Maria” - Filiala Județului Gorjr “Regina Maria” - Filiala Județului Gorj

astă săptămână, o subfilială a Asociației 
”. Președintele structurii este col. (rtr.) 
ire a subfilialei au participat 28 de per-

Ion – membru; Negrea Lucia – membru 
supleant; Macavei Lucian – membru suple-
ant; Cenzorul subfilialei a fost ales domnul 
Stoicoiu Gheorghe. Edilul Ion Stamatoiu 
s-a bucurat de constituirea acestei subfili-
ale. “Eu m-am implicat în tot felul de acțiuni 
și m-am bucurat că avem alături și cadrele 
didactice din localitate, dar și oameni care 
se implică. Avem mulți eroi în comună, care 
au înfăptuit fapte eroice și a căror memorie 
trebuie cinstită cum se cuvine”, a declarat 
Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.

Bebe Dobre, președintele subfilialei 
Scoarța a Asociației Naționale Cultul Eroi-
lor „Regina Maria”,  a precizat că se va face 
o inventariere și o monitorizare corespun-
zătoare a monumentelor ridicate în cinstea 
eroilor și veteranilor din localitate. 

“După cum știți, în localitatea Scoarța 
am construit un monument al eroilor, dar 
numărul lor și al veteranilor este mult mai 

mare; se impune o radiografiere mai 
realistă a acestor personalități. Vom 
realiza o monitorizare, o inventarie-
re și o reparare a crucilor eroilor din 
cimitirele de pe raza comunei, dar și 

a troițelor. Vom intensifica, de ase-
menea, activitățile cultural-istorice și 
patriotice, în școlile din comună.”, a 
precizat Bebe Dobre, președintele 
subfilialei Scoarța a Asociației 

Naționale Cultul Eroilor “Regina 
Maria”. Fiecare membru al subfilialei 
va achita o cotizație de 30 de lei pe 
an; vor avea loc întâlniri lunare și tri-
mestriale. 

Pompierii ISU Gorj au decolmatat decolmatat 
o fântână la Budieni

explicat că acum apa din fântâna re-
spectivă este bună de băut, fântâna 
fiind curățată iar apa clorinată. 
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Art.1.Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Scoarța pentru anul 2018, conform Anexei 
nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul 
Comunei Scoarța și responsabilul resurse-umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Scoarța;

 Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

Nr._ 92_/ 20.12.2017

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Scoarța pentru 

anul 2018

Art.1.Se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și persona-

lul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale “Administrație” numiți/

angajați în aparatul de specialitate al Primarului  Comunei Scoarța începând 

cu 01 ianuarie 2018 sub forma coeficientilor de ierarhizare  unde coefici-

entul de ierarhizare 1 reprezintă valoarea salariului minim brut pe econo-

mie garantat în plată în vigoare conform anexei la prezenta hotarare;

Art.2.Salariile de bază  sub forma coeficientilor de ierarhizare  stabili-

ti potrivit anexei la prezenta hotărâre pot fi majorate, acordându-se sporuri, 

compensații, adaosuri, prime, premii și indemnizații, inclusiv cele pentru hra-

nă și vacanță, în condițiile și limitele Legii-cadru nr. 153/2017  și/sau a altor 

acte normative speciale, a căror sumă cumulat pe total buget pentru fiecare 

ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a 

indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz;

Art.3. Începând cu data de 01.01.2018, prin dispoziții individuale ale 

Primarului Comunei Scoarta, se stabilesc  noilea salarii de baza  obtinute din 

inmultirea coeficientului aprobat in anexa de la art.1 cu valoarea salariului 

minim brut pe economie garantat in plata in vigoare la care se adauga 

gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă rezultând noile salarii de bază, 

indemnizații lunare și alte elemente componente ale salariului lunar brut pen-

tru tot personalul  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Scoarța.

Art.4.Noile salarii de bază și celelalte elemente componente ale salariilor 

lunare brute, inclusiv contribuțiile legale aplicabile se acordă în limita sumelor 

aprobate la capitolul ”cheltuielile de personal”  la nivelul ordonatorului princi-

pal de credite.

Art.5.Prevederile prezentei hotarâri se aplică personalului angajat în funcții 

publice și contractuale de conducere și execuție din cadrul aparatului de spe-

cialitate al Primarului Comunei Scoarta, județul Gorj; 

Art.6.Primarul Comunei Scoarța și aparatul de specialitate al Primarului 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul 

contractual salarizați potrivit familiei 
ocupaționale  "Administrație" numiți/
angajați în aparatul de specialitate  al 
Primarului Comunei Scoarța începând 

cu 01 ianuarie 2018

Comunei Scoarța vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Scoarța și 

Instituției Prefectului-Județului Gorj.

Nr._ 93_/ 20.12.2017

 Art.1.(1).Se aprobă achiziționarea a 500 microcipuri în vederea identifică-
rii câinilor cu stăpân de pe raza Comunei Scoarța, Județul Gorj;

          (2). Cele 500 de microcipuri vor fi puse la dispoziția  C.S.V. Scoarța  
în scopul identificării și înregistrarii câinilor cu stăpân din Comuna Scoarța, 
Județul Gorj;

Art.2.Dl. Dr. Pavel Alin Constantin, medic veterinar al C.S.V. Scoarța, va 
îndeplini procedura de marcare/implantare a câinilor cu microcipuri, această 
procedură neimplicând costuri în grija proprietarilor de câini;

Art.3.La sfârsitul  activității de marcare/implantare cu microcipuri, dl. dr. 
Pavel Alin - Constantin va prezenta documente justificative pentru numărul de 
microcipuri utilizate;

Art.4.Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului Co-
munei Scoarța şi se va aduce la cunoștiința publică prin grija secretarului 
Comunei Scoarța.

Nr._ 94_/ 20.12.2017

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea achiziționării  
unor microcipuri în vederea  

identificării  câinilor cu stăpân
 de pe raza  Comunei Scoarța, 

Județul Gorj

HOTĂRÂRE

     privind aprobarea modificării  

capitolului "Impozitul pe mijloacele 

de transport" punctul 5 și 6 din  

Hotărârea Consiliului Local Scoarța 

nr.42 din 26.05.2017
Art.1.Se aprobă modificarea capitolului “Impozitul pe mijloacele de 

transport” punctul 5 și 6 din  Hotărârea Consiliului Local Scoarța nr.42 din 
26.05.2017 și va avea următorul cuprins:
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(5).În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autori-

zată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

(6).În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 
tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de spe-
cialitate al primarului;

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului 
Gorj, primarului, aparatului de specialitate al primarului prin grija secretarului 
unității administativ teritoriale.

Nr._ 95_/ 20.12.2017



Pag. 8                                                                                           Pag. 8                                                                                           Curierul Primăriei Scoarța Nr. 16/2017Curierul Primăriei Scoarța Nr. 16/2017

Curierul Primăriei Scoarța
Comuna Scoarța, Sat Scoarța, nr. 110
Cod poștal: 217425
Telefon: 0253-280222 Fax: 0253-280222
Url: http://www.primariascoarta.ro

Redactor: Anamaria Stoica
Imprimarea: S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L. TÂRGU-JIU
TELEFON: 0253-212.991
Nr. exemplare tipărite: 400

Acte caritabile, de sărbători, 
în comuna Scoarța
Administrația publică locală din comuna Scoarța a întâmpinat cum 
se cuvine sărbătorile de iarnă. Colindătorii au trecut pragul Primăriei, 
însă edilul Ion Stamatoiu și-a propus să aducă magia Crăciunului și 
în casele localnicilor greu încercați de soartă. 

Î
n zilele premergătoare Săr-

bătorii Nașterii Domnului, cu 

toții ar trebui să fim mai buni, 

mai iubitori și mai atenți cu semenii 

noștri, mai ales cu cei aflați la nevoie. 

Pornind de la acest deziderat, condu-

cerea Primăriei Scoarța a demarat o 

serie de proiecte de suflet, dar nu din 

bani publici. 

“Mai facem și acte caritabile, 

acum, în prag de sărbători. Punem 

mână de la mână și încercăm să 

aducem bucurie și în casele celor 

nevoiași. Eu am dus un televizor 

unei familii din Bobu, iar o familie cu 

posibilități limitate, din Budieni, a pri-

mit un pachet cu carne, dulciuri și alte 

produse de la o altă familie care are 

“rădăcini” acolo și a apelat la mine 

pentru a face un mic cadou de săr-

bători”, a menționat Ion Stamatoiu, 

primarul comunei Scoarța. 

Eforturi pentru a aduce lumină 
în casa unei femei invalide

La inițiativa unui fiu al comunei 

Scoarța, devenit între timp secretar 

al primăriei din localitate, s-au făcut 

demersuri în vederea branșării unei 

locuințe la sistemul de furnizare a 

energiei electrice. 

“Este o familie greu încercată de 

soartă. 

Femeia este invalidă, iar soțul nu 

are un loc de muncă. 

Sunt în vârstă și nu au copii; prac-

tic, nu are cine să îi ajute, motiv pen-

tru care ne-am mobilizat noi. 

Punem mână de la mână și îi 

branșăm la curent; secretarul deja 

a vorbit la o companie furnizoare de 

electricitate, urmând ca în ianuarie 

să finalizăm acest proiect de suflet al 

nostru”, a mărturisit edilul Stamatoiu.

Produse realizate: 

TVA

Spiritul sărbătorilor de iarnă a fost 

adus în Primăria Scoarța de către 

colindători, elevii și preșcolarii din co-

mună colindându-i pe funcționari, iar 

Moș Crăciun răsplătindu-i pe cei mici 

cu daruri dulci. 


