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După 
ce a făcut 

lumină în casa 
familiei Petec,

primarul  Stamatoiu primarul  Stamatoiu 
îi donează îi donează 

și un televizorși un televizor

Pagina 4/5Pagina 4/5

450 de europubele, 450 de europubele, 
distribuite în mai multe tranșe distribuite în mai multe tranșe 

cetățenilor din Scoarțacetățenilor din Scoarța
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Avicarvil 
vrea să deschidă 
ferme de păsări 

la Scoarța și Târgu-Jiu

Deszăpezirea la Scoarța: 40 de tone Deszăpezirea la Scoarța: 40 de tone 
de material antiderapant, de material antiderapant, 
permanență la primărie permanență la primărie 
și utilajele non-stop și utilajele non-stop 
în funcțiune!în funcțiune!
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Cu ocazia zilei de 1Martie și 8 Martie, Cu ocazia zilei de 1Martie și 8 Martie, 

Primăria Comunei SCOARȚA Primăria Comunei SCOARȚA 

urează tuturor doamnelor  şi domnişoarelor multă sănătate, fericire, urează tuturor doamnelor  şi domnişoarelor multă sănătate, fericire, 

iubire şi o primăvară minunată.  iubire şi o primăvară minunată.                
Primar, Ion Primar, Ion STAMATOIUSTAMATOIU
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Art.1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Scoarta, judetul Gorj pe anul 2018, detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe 
parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole, alineate;

Art.2.Se aproba bugetul local al Comunei Scoarta, judetul Gorj pe anul 2018 la venituri suma de 9.968,50 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 10.717,00 mii lei, cu 
un deficit de 748,50 mii lei (finantat din excedentul  anului precedent) conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3.Se aproba  bugetul local  al Comunei Scoarta  pe anul 2018 la sectiunea de functionare in suma de 4.677,00 mii lei atat la parte de venituri, cât și la partea 
de cheltuieli conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4.Se aproba bugetul local  al Comunei Scoarta  pe anul 2018 la sectiunea de dezvoltare in suma de 5.291,50 mii lei  la parte de venituri, iar la partea de 
cheltuieli in suma de 6.040,00 mii lei cu un deficit de 748,50 mii lei (finantate din excedentul anului precedent) conform anexei nr. 3 care face parte integranta din 
prezenta hotarare;

Art.5.Se aproba programul de investitii al Comunei Scoarta, judetul Gorj pe anul 2018 conform anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.6.Se aproba numarul de personal conform statului de functii aprobat pe anul 2018  conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.7.Cu ducerea la indeplinire raspund primarul si compartimentele de specialitate;

Nr._15_/ 15.02.2018

HOTĂRÂRE
privind adoptarea bugetului local al Comunei Scoarţa pentru anul 2018
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Lista consilierilor locali Lista consilierilor locali 
ai Consiliului Local Scoarțaai Consiliului Local Scoarța

1.ANDREI VIRGIL -  Comuna Scoarța, sat Budieni;
2.ARCUŞ MIHAI – viceprimar – Comuna Scoarța,  sat Cerătu de Copăcioasa
3.CIUGUDEAN GHEORGHE – Comuna Scoarța, sat Lazuri
4.COCHECI ION – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
5.COSTAICHE PETRE – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
6.COTÎRLĂU AURELIAN – Comuna Scoarța, sat Mogoșani
7.DĂNĂRÎCU MARIUS – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
8.MACAVEI GEORGE–LUCIAN - Comuna Scoarța, sat Scoarța
9.NEFEROIU PANTILIMON – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
10.POPESCU ANGHEL – Comuna Scoarța, sat Copăcioasa
11.POPETE VIOREL - Comuna Scoarța, sat Budieni;
12.VÎRJAN CONSTANTIN – Comuna Scoarța, sat  Bobu;
13.VÎRJAN SORINEL - Comuna Scoarța, sat Bobu

Cele 500 de microcipuri, 
achiziționate la începutul acestui 
an, urmare a hotărârii Consiliului 
Local din luna decembrie, au fost 
încredințate medicului veterinar 
din Scoarța, care a și folosit mai 
bine de jumătate dintre acestea. 
“Am microcipat deja aproape 350 
de câini cu stăpân de pe raza co-
munei Scoarța. 

Procedura se realizează în te-
ren și este gratuită pentru pose-
sorii de animale’’, a declarat Alin 
Pavel, medicul veterinar de la CSV 
Scoarța, cu mențiunea că proce-
dura continuă și în luna martie.

Ce este microcipul?

Microcipul (se mai numește 
transponder) este un dispozitiv 
electronic incapsulat într-o sticlă 
biocompatibilă, tratat antimigrație, 
rezistent la apă, la vibrații și la 
șoc. 

350 de câini cu stăpân din 
Scoarța, microcipați gratuit
Printr-o hotărâre de Consiliu Local aprobată în luna decem-
brie, aleșii din comuna Scoarța au aprobat achiziționarea de 
către autoritățile locale a 500 de microcipuri pentru identi-
ficarea câinilor cu stăpân de pe raza localității. Implantarea 
câinilor cu microcipuri a început luna aceasta, procedura fi-
ind efectuată în teren de către doctorul veterinar Pavel Alin 
Constantin. Stăpânii patrupedelor nu plătesc nimic pentru 
această procedură. 

Are dimensiuni comparabile 
cu cele ale unui bob de orez și 
este livrat într-o seringă de unică 
folosință, împachetată într-un me-
diu steril, gata pentru a fi utilizată. 
Conține un cod unic ce poate fi 
citit numai cu ajutorul unui cititor 
(scanner) special proiectat pentru 
activarea microcipului. 

Este însoțit de un număr de 
cinci sau șase etichete autoadezi-
ve, toate având înscris codul unic 
al microcipului.

Procedura de microcipare

Implantarea microcipului se 
face de către un medic veterinar 
autorizat. 

Nu este dureroasă și nu nece-
sită anestezie. 

Procedura de implantare este 
comparabilă cu o injecție obișnuită, 
cu respectarea normelor de igienă 
și într-un mod perfect steril.

Zăpada căzută la final de 
februarie și început de 
martie în comuna Scoarța 

a ținut zile în șir în priză autoritățile 
locale. La Primăria Scoarța s-a asi-
gurat permanență noaptea, angajații 

Deszăpezirea la Scoarța: 40 de 
permanență la primărie și utilaj

făcând acest serviciu prin rotație, cele 
două utilaje au prestat continuu, în timp 
ce pe drumuri și ulițe s-a aruncat 40 de 
tone de material antiderapant. Școlile și 
restul instituțiilor din comună nu au avut 
deloc probleme cu încălzirea.

Cetăţenii care nu vor să încheie 
contracte de salubrizare vor plăti o 
taxă specială. Regulamentul de sa-
lubrizare a fost aprobat într-o şedin-
ţă a Consiliului Local din ianuarie. 
“Cei care refuză contractele şi nu 
vor să ia pubele sau saci menajeri, 

450 de europubele, distribuite în mai 450 de europubele,
multe tranșe cetățenilor din Scoarțamulte tranșe cetățe
În jur de 450 de europubele din cele 500 cumpărate în ultima tranșă 
la începutul acestui an au fost distribuite către cetățenii comunei 
Scoarța. Și restul de europubele vor ajunge la localnicii care vor 
face contract cu operatorul Salubris de la Târgu-Cărbunești.

Consiliul Local a hotărât o taxă specială 
de salubrizare, de 15 lei/lună/familie. E 
mai mult decât contractul, care este 7.40 
lei/persoană în limita a maximum două 
persoane de familie. Dacă sunt mai mul-
ţi membri, plătesc tot cât pentru două 
persoane. Avem facilităţi, pentru că nu 
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Investitorii de la Avicola vor 
să deschidă mare parte din cele 
şapte ferme de păsări existente la 
Târgu-Jiu şi Scoarţa. Avirom Plus 
SRL face parte, alături de alte fir-
me, din Grupul agricol Carmistin şi 
s-a ocupat de recrutarea de per-
sonal şi de obţinerea autorizaţiilor 
pentru funcţionarea fermelor. 

Societatea a comunicat recent 
la Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Gorj circa 
40 de locuri de muncă vacante, 
meseriile fiind de crescător păsări, 
manipulant mărfuri şi muncitor ne-
calificat în agricultură, ultimele fiind 
cele mai multe, circa 20 de posturi. 
Muncitorii necalificaţi se vor ocupa 
de prinderea puilor şi de manipu-
larea lor.

Reprezentanţii societăţii 
Avicarvil, care, de asemenea, face 
parte din grupul Carmistin, spun 
că fermele de la Târgu-Jiu îşi vor 
începe activitatea în primăvară. 

“Suntem în grafic, de la 1 mai 

Avicarvil vrea să deschidă ferme 
de păsări la Scoarța și Târgu-Jiu

tone de material antiderapant, 
jele non-stop în funcțiune!

vrem să deschidem fermele. Aşa 
vom face. 

Până acum am angajat vreo 80 
de persoane, până la 600 tot an-
gajăm. Deja avem sute de CV-uri 
depuse, 500-600. Începem activi-
tatea cu 80% din ferme”, a explicat 
Tiberiu Berbece, directorul socie-
tăţii Avicarvil. 

Gorjenii interesaţi să lucreze în 
cadrul acestor ferme îşi pot depu-
ne CV-urile la fostul sediu Avicola 
de pe strada Mărgăritarului. 

Investitorii spun că cel mai greu 
le este să găsească persoane care 
să ocupe posturi de electricieni, 
şoferi, mecanici, ingineri în indus-
tria alimentară pentru abator, me-
dici veterinari, tehnicieni veterinari 
sau economişti.

Complexul Avicola Târgu-Jiu a 
fost cumpărat cu 4 milioane euro, 
fără TVA, de la lichidatorul judiciar 
al Avicola. Investiţiile în fermele de 
la Târgu-Jiu se ridică la 15 milioa-
ne euro. 

Primarul comunei Scoarța, Ion 
Stamatoiu, a lucrat permanent cu subal-
ternii săi pentru deszăpezirea optimă a 
drumurilor din localitate. Asta pentru ca 
traficul rutier să nu fie pus în pericol, iar 
elevii să ajungă la unitățile școlare din lo-
calitate. “Am lucrat zile și nopți în șir, nu 
a contat că este sâmbătă, duminică sau 
zi lucrătoare, că este noapte sau zi. Cele 
două utilaje ale primăriei au circulat non-
stop, s-au folosit 40 de tone de material 
antiderapant, iar la primărie s-a asigurat 

permanență. De altfel, în una din 
seri ne-a vizitat prefectul Florescu 
și eram la muncă. Am luptat cu ză-
pada care nu se dă dusă nici la în-
ceput de martie, dar credem că am 
reușit să permitem o circulație pe 
drumuri în condiții de iarnă, fără in-
cidente rutiere’’, a declarat primarul 
Stamatoiu. 

În ceea ce privește școlile, aces-
tea au fost încălzite, rămânând lem-
ne și pentru anul școlar viitor.

450 de europubele, distribuite în mai , distribuite în mai 
multe tranșe cetățenilor din Scoarțaenilor din Scoarța

facem tuturor contracte. Persoanele cu 
handicap, eroii martiri, văduvele şi ve-
teranii de război nu plătesc”, a explicat 
atunci primarul comunei Scoarţa. Cei 
care au casă la Scoarţa, dar locuiesc la 
oraş, sunt, de asemenea, scutiţi la plată, 
dacă fac dovada că achită taxa pe gunoi 
la asociaţia de proprietari. De asemenea, 
familiile care stau în zona de deal, unde 

maşina de gunoi nu poate ajunge, 
nu plătesc taxă de salubrizare. Pen-
tru aceştia, autorităţile locale au în 
plan să le asigure nişte containere 
într-o zonă accesibilă maşinilor. 

Autorităţile locale spun că, după 
aplicarea taxei speciale, numărul 
celor care au încheiat contracte de 
salubrizare a crescut substanţial. 
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De Dragobete, soții Petec din 
comuna Scoarța, familie fără 
posibilități materiale, au avut lu-
mină în casă, asta după ce o lungă 
perioadă de timp au trăit în întu-
neric. Constantin Petec și soția sa 
bolnavă au fost sprijiniți la acest 
capitol de autoritățile locale, pri-
marul Ion Stamatoiu supraveghind, 
personal, introducerea curentului 
electric în casa celor doi localnici. 
În următoarele zile, edilul spune că 
le va dona și un televizor, urmând 
ca și rețeaua electrică veche din 
locuința respectivă să fie refăcută 
în totalitate. 

Primarul Ion Stamatoiu a 
adus lumină în locuința 
familiei Petec, oamenii 

bucurându-se de această utilitate 
chiar în ziua de Dragobete. “In-
troducerea curentului electric s-a 
făcut. Am fost acolo cu reprezen-
tantul firmei de distribuție a energiei 
electrice, cu un consilier local și cu 
consilierul personal. Le-am cumpă-
rat și becuri, după care urmează să  
le refacem instalația electrică veche 
din locuință. O să le donez și un te-
levizor pe care o să îl aduc de la 
mine de acasă pentru dânșii. S-au 

După ce a făcut lumină în casa familiei Petec,După ce a făcut lumină în casa familiei Petec,

Primarul Stamatoiu îi donează Primarul Stamatoiu îi donează 
și un televizorși un televizor

bucurat pentru că trăiau în întune-
ric de mult timp”, a precizat edilul 
Stamatoiu, primarul reușind să co-
lecteze banii necesari pentru intro-
ducerea curentului electric chiar de 
la salariații primăriei.  

Învață la lumina lumânării

Primarul de Scoarța spune că de 
aceeași facilitate va mai beneficia și 
o familie din Bobu, care locuiește la 
două case distanță de Constantin 

Petec și de soția acestuia. 
“Mai avem o familie care are un 

copil la școală. Nici aceasta nu are 
curent în locuință, dar îi vom ajuta 

și pe dânșii”, promite edilul local, 
care pentru acțiunile sale în bene-
ficiul comunității a fost dat drept 
exemplu la nivel național.


