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HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Comunei 
Scoarța, Județul Gorj

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru apa-

ratul de specialitate al Primarului Comunei Scoarța, conform anexei ce face 

parte integranta din prezentul proiect de hotarare;

HOTĂRÂRE

privind solicitarea adresată ministrului 
Educaţiei Naţionale pentru emiterea 

avizului conform în vederea încheierii 
unui contract de comodat cu 

operatorul regional  S.C. ApaRegio S.A. 
pentru amenajarea unui centru zonal 
în imobilul în care a funcționat Școala 

Generală Raba, situată în Comuna 
Scoarța, Județul Gorj

Art. 1.(1) Se  solicită ministrului Educaţiei Naţionale avizul conform pen-

tru schimbarea destinaţiei in care a functionat Scoala Generala Raba în 

vederea încheierii unui contract de comodat cu operatorul regional  S.C. 

ApaRegio S.A. pentru amenajarea unui centru zonal în imobilul în care a 

funcționat Școala Generală Raba situată în Comuna Scoarța, Județul Gorj;

        (2) Şcoala Generală Raba, este situata  in Comuna Scoarta, sat 

Bobu, Judetul Gorj,  identificata in domeniul public al Comunei Scoarta la 

pozitia 67 din anexa nr. 57 la H.Gv. nr.973/2002 actualizata  privind atesta-

rea  domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si 

comunelor din judetul Gorj;

Art.2.Compartimentul Urbanism  va proceda la elaborarea Notei justifi-

cative ce va fi înaintată împreună cu  prezenta hotărâre, ministrului Educaţiei 

Naţionale;

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Primarului Comunei Scoarţa, Compartimentului Urbanism, Prefectului Jude-

ţului Gorj  şi va fi adusă la cunoştiinţa publică în condiţiile legii;  

Nr._33_/ 27.04.2018

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării UAT comuna 
Albeni la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară "ADIA" - Gorj
Art.1.Se aprobă  aderarea  la  Asociatia  de  Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA” Gorj  a UAT Comuna Albeni;

Art.2.Se mandatează Primarul Comunei Scoarţa – d-ul Stamatoiu Ion-

Grigore reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA,, - Gorj, pentru a aproba alături de ceilalţi 

reprezentanţi  ai unităţilor administrativ – teritoriale asociate, actele de ade-

rare;

Art.3.Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de speciali-

tate al primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile pre-

zentei hotărâri.
              Nr._35_/ 27.04.2018

GAL Gilort anunță: 

Prelungire Apel de Selecție M4/1A 
 

Valabilitate 26.04-15.05.2018

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE nr 
02/2018 AFERENT MĂSURII M4/1A “înfiinţarea şi dezvoltarea formelor 
asociative” – varianta simplificată. Numărul de referinţă al sesiunii cererii 
de proiecte: Măsura 4 { Dl: M4/1A) – 02/01.03.2018 – 15.05.2018.

Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie: 
26.04.2018

Data lansării apelului de selecţie: 01.03.2018
Data limită pentru depunerea proiectelor este 15.05.2018, orele 

14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Parâng” anunţă prelungirea celui 
de-al doilea apel de selecţie aferent măsurii M4/1A “înfiinţarea şi dez-
voltarea formelor asociative”, pentru anul 2018 în perioada 30.04.2018 
-15.05.2018.

Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eli-
gibili:

-Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: 
M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:

-Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care deţin o ex-
ploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale 
GAL- ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI 
APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA).

-Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care deţin o exploa-
taţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-
ului (aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/
sau Registrul exploataţiilor ANSVSA şi să aibă autorizat cel puţin un cod 
CAEN în domeniul agricol).

Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanţare prin 
această măsură, trebuie să fie de cel puţin 5 fermieri. Fondurile dispo-
nibile pentru Măsura4:1 Dl: M4/1A)-alocate în această sesiune: 20.000 
euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un pro-
iect: 5.000 euro/parteneriat.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune pro-
iectele este 15 mai 2018, ora 14.00 la sediul Asociaţiei “Grup de Acţiune 
Locală Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de 
luni până vineri între orele: 10.00-14.00. Informaţii detaliate privind ac-
cesarea si derularea măsurii M4, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi 
accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galgilort.ro.

Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: 
Sediul Asociaţiei “Grup de Acţiune Locală Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 
47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10.00-14.00. 
Pagina de internet: galgilort.ro.

La sediul GAL va fi disponibilă varianta detaliată pe suport tipărit a 
măsurii M4.

Art.2. Secretarul Comunei Scoarța  va comunica prezenta hotărâre Pri-

marului Comunei Scoarța, comisiilor de specialitate ale consiliului local al 

Comunei Scoarța,  aparatului de specilitate al primarului prin intermediul 

responsabilului  Resurse Umane, pentru informare şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate
Nr._32_/ 27.04.2018
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Primăria Scoarța are de recuperat 
2 milioane de lei de la șoferi

“Aceste amenzi de circulaţie nu 
avem, practic, cum să le încasăm. 

Foarte mulţi dintre cei care pri-

Aproape 2 milioane de lei este suma pe care primăria gor-
jeană Scoarţa o are de încasat numai din amenzile de cir-
culaţie, neachitate de şoferi. Zilnic, se înregistrează zeci 
de amenzi noi de circulaţie, spun autorităţile locale. 

mesc amenzi de circulaţie sunt de 
etnie romă. 

Au maşinile înscrise pe unde 

În Scoarţa, primarul Ion 
Stamatoiu susţine că sunt 
bani pentru salariile angajaţi-

lor de la primărie, însă proiectele pe 
care le are în derulare, finanţate cu 
bani europeni sau de la Guvern, ar 
putea fi puse în pericol. 

Nu are banii necesari pentru a 
achita cofinanţările. 

“Probleme financiare avem toţi. 
Problema primăriilor este acută. 

Primarul de Scoarța așteaptă Primarul de Scoarța așteaptă 
rectifi carea bugetarărectifi carea bugetară
Primarii din Gorj aşteaptă rec-
tificarea bugetară ca pâinea 
caldă. Unii anunţă că ar putea 
intra în colaps pentru că ră-
mân fără bani, iar alţii chiar au 
întrerupt lucrări în comunele 
pe care le conduc pentru că 
nu pot achita cofinanţările. O 
rectificare bugetară a fost pro-
misă pentru această vară. La 
Scoarța, primarul își face pro-
bleme de lipsa confinanțărilor 
pentru proiecte. 

Lipsa banilor ne face pe tot mai 
mulţi să stopăm lucrările. 

Aşteptăm şi rectificarea, care ni 
se tot promite că vine în iunie, iulie. 

Avem proiecte în derulare. 
Trebuie să achităm în tranşe. 

Este exclus să ne descurcăm fără 
rectificare. Eu am drămuit banii, dar 

o să fim în situaţia de a nu mai plăti 
salariile pentru oameni ori să-i trimit 
acasă, dacă nu mai avem sumele 
necesare”, a declarat Stamatoiu.

umblă, în lumea largă, le au pe 
Germania, Suedia, Portugalia, 
Bulgaria. 

La primărie nu au trecute aceste 
bunuri”, a declarat Ion Stamatoiu, 
primarul comunei Scoarţa. Autorită-
ţile locale au cerut sprijin parlamen-
tarilor gorjeni pentru a susţine un 

proiect de lege prin care şoferii care 
nu-şi plătesc amenzile de circula-
ţie să rămână pietoni. Propunerea 
prevede ca după 60 de zile de la 
aplicarea amenzii să fie suspendat 
permisul de conducere al şoferilor 
sancţionaţi, dacă nu achită echiva-
lentul contravenţiei.
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L
a acest curs s-au înscris funcţi-
onari din Primăria Scoarţa, cei 
doi şoferi de pe microbuzele 

Angajații Primăriei Scoarța au învățat de la Angajații 
specialiști să acorde primul ajutorspecialișt

Modernizarea drumurilor 
sătești din Scoarța se apropie 
de final. O spune chiar prima-
rul localității, Ion Stamatoiu, 
convins că investiția va fi 
recepționată, cu brio, în vara 
acestui an. Alte investiții im-
portante vor fi începute în 
acest an, este vorba despre 
școala din Budieni.

“Avem un plan vast de investiții 
pe raza localității Scoarța, dar acum 
încă mai avem de finalizat proiec-
tele aflate în derulare. Pe Măsura 
7.2, avem în lucru asfaltarea celor 
656 de km de drum, mai exact, de 
modernizare drumuri sătești. La 
finalul lui aprilie s-a finalizat  deja 
asfaltarea drumurilor în zonele 
Bobu, Scoarța până la Pișteștii din 
Deal. Continuăm cu rigole, acos-
tamente, marcaje și indicatoare. 
Investiția va fi recepționată în vară 

Recepția investițiilor la drumurile 
din Scoarța, realizată în vară

și sunt convins că lucrările sunt de 
calitate”, a spus Stamatoiu.

Drumurile respective au fost de 
pământ și piatră, anterior începe-
rii lucrărilor. Primarul Stamatoiu 
susține că localnicii au așteptat 
aceste investiții, și a promis că va 
realiza astfel de lucrări și pe buget 
propriu.

6,4 miliarde de lei vechi pentru 
reabilitarea școlii Budieni 

Edilul spune că se va lucra de 
anul acesta și la Școala Gimnazi-
ală Budieni. Finanțarea s-a obținut 
pe PNDL2, mai exact suma de 6,4 
miliarde de lei vechi și va urma 
licitația în perioada imediat urmă-
toare. “Este nevoie ca această 
școală să fie reabilitată. I se va 
schimba acoperișul, i se va face 

anvelopare, va avea o toaletă mo-
dernă conform normelor. Școala are 
nevoie de aceste lucrări, deoarece 
are peste 5 decenii de când astfel 
de lucrări nu s-au mai făcut pentru 
ea’’, a completat edilul.

Pe PNDL 2 s-a depus proiect 
și pentru Școala Scoarța, unita-

tea având, potrivit primarului, ur-
gent nevoie de reabilitare, de un 
nou acoperiș, de anvelopare, de 
toalete și să i se modernizeze să-
lile de clasă. “Am fost personal cu 
domnul deputat Weber la Ministe-

rul Dezvoltării pentru acest proiect 
și avem promisiuni că vom primi 
finanțare pentru această unitate 
de învățământ’’, a mai precizat pri-
marul.

Drumuri continuate

“Intenționăm, având în vedere 
că în perioada trecută am finali-
zat pe OG28, câțiva km de drum, 
și am depus documentația la Mi-
nisterul Dezvoltării, să obținem 
finanțare pentru realizarea prelun-
girii acestor drumuri asfaltate, care 
nu sunt finalizate. De exemplu, în 
Pișteștii din Deal, care are un drum 
de 1400 lungime, e finalizat doar 
800, partea de sus a acestui drum 
nu e finalizată la fel ca și a celor-
lalte nouă drumuri. Mai exact, ele 
nu sunt asfaltate în întregime, nu 
au rigole, într-un cuvânt nu e fina-
lizată lucrarea, iar viiturile distrug 
tot ce am realizat’’, a mai spus pri-
marul, cu completarea că a primit 
promisiuni că va fi ajutat și la acest 
capitol de către parlamentarii de 
Gorj și a președintelui Consiliului 
Județean.

Aproximativ 20 de funcţionari din P
profesorii de sport de la şcolile din
ședințe, la un curs de prim ajutor. C
local. Inclusiv primarul Ion Stamato
ajutor.

şcolare, dar şi cinci profesori de sport. 
“Am hotărât ca acest curs să se facă prin 
Crucea Roşie, am stat de vorbă cu dom-
nul Richter şi domnul Vlaicu. 

Am solicitat acest curs pentru că se 
întâmplă tot felul de accidente şi atunci 
salariaţii primăriei, de la şcoală, profeso-
rii de sport, trebuie să ştie să intervină în 
orice situaţie.

Pe stradă, în mijloacele de transport, 
în cadrul primăriei, vin oameni bătrâni, 
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Angajații Primăriei Scoarța au învățat de la Primăriei Scoarța au învățat de la 
specialiști să acorde primul ajutorti să acorde primul ajutor

Primăria Scoarţa, judeţul Gorj, dar şi 
n localitate, au participat, în sala de 
Costurile sunt suportate din bugetul 
oiu a învăţat cum să acorde primul 

căldură, nemâncaţi. Sau la şcoa-
lă, profesorii de sport au activitate 
sportivă cu copiii. 

Trebuie să ştie acest lucru, pri-
ma intervenţie până a anunţa 112, 
să vină persoanele specializate”, 
a declarat Ion Stamatoiu, primarul 
comunei Scoarţa.

Curs de opt ore

O grupă de 22 de persoane a fost 
constituită, iar pe, 5 mai, au luat parte 
la cursul de prim ajutor, ce s-a des-
făşurat la Scoarţa. Specialiştii de la 
Crucea Roşie au venit cu toate echi-
pamentele necesare pentru susţine-
rea cursului. 

“Colegii au așteptat acest curs, fi-
indcă s-au înscris de bunăvoie, nu au 
fost obligaţi de nimeni, deoarece au 
nevoie chiar în familie, nu mai punem 
pe stradă sau mai ştiu eu pe unde. 

Cursul s-a făcut cu bani 
din bugetul local, nu se 
pune problema că este o 
cheltuială foarte mare, dar 
este strict necesară. Este 
100 de lei de persoană”, 
a mai spus primarul Ion 
Stamatoiu. Cursul a durat 
8 ore, iar învăţăceii au pri-
mit la final un atestat de 
dobândire a competenţe-
lor în domeniul acordării 
primului ajutor.  
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Ion Stamatoiu, primarul comu-
nei Scoarța, a fost alături de 
soții Pușerea, la împlinirea a 

50 de ani de căsnicie. 
Edilul, alături de câțiva consili-

eri, i-au dus soților Maria și Grigore 
Pușerea la momentul aniversării 

flori, un tort și o diplomă.  
“Am considerat că acest mo-

ment merită să fie marcat și am 
petrecut evenimentul alături de 
această frumoasă familie din co-
munitatea noastră”, a spus primarul 
Stamatoiu. 

Primarul Stamatoiu, alături de familia Pușerea, la împlinirea Primarul Stamatoiu, alături de familia Pușerea, la împlinirea 
a 50 de ani de căsniciea 50 de ani de căsnicie

În cursul lunii aprilie, dar 
și la începutul lunii mai, în 
cadrul Bibliotecii Scoarța 

Experimente în Biblioteca Scoarța pe 
proiectul CODE Kids

s-au organizat niște experi-
mente în cadrul proiectului 
“CODE Kids-Copiii fac co-
ding în bibliotecile publice”, 
la care au participat 15 elevi 
de la școlile din comună. 

La primul experiment, 
șase din elevi de la grupa 
de avansați au experimentat 
"Lichid sau solid?"; "Lampa 
cu lavă"; "Apă călătoare"; 

"Curenții de convecție"; 
"Știința bomboanelor"; 
"Ou la apă!"; "În căutarea 

comorii ascunse" și "Apa 
plimbăreață". 

A doua serie de experi-
mente a avut loc chiar pe 
8 mai, în cadrul bibliote-
cii, la acestea participând 
și învățătoarea Popescu 
Cornelia Ionela.

Experimentele sunt: 
,,Zeul apelor”, Șerpișorii 
colorați”, ,,Calea lactee”, 

,,Mic, transparent și cel mai 
rezistent”, ,,Nu deschide!”, 
,,Sunetul apei”, ,,Câte-un 
pic, pic, pic”, ,,Wow, ce 
schimbare! 

Cel mic și cel mare” și 
,,Magie dulce”.

Anul acesta, Bibliote-
ca Scoarța are și o gru-
pă de începători forma-
tă din: Verdeș Mihaela 
Cristiana(Ambasador-Vo-
luntar); Popescu Alexan-
dra Elena(Ambasador-Vo-
luntar); Negoslav Dragoș 
Alexandru(Membru);Sandu 
Maria Cristina(Membru); 

Boban Carmen 
Denisa(Membru); Catrinoiu 
Ramona Florentina (Mem-
bru); Condel Elena Madăli-
na (Membru); Maria Iuliana 
Elena (Membru); Sandu 
Elena Adelina(Membru); 
Dragănescu Raluca Io-
nela (Membru); Brăilescu 
Elena Alexandra(Membru) 
și Stroe Constantin 
Cristinel(Membru).



Curierul Primăriei Scoarța Nr. 20/2018                                                                                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 20/2018                                                                                            Pag. 7Pag. 7

-Prima ediție la final-  

Proiectul educativ județean “POMPILIU 
MARCEA – între oglinzile timpului”
M

arți, 17 aprilie 2018, în Am-
fiteatrul “Pompiliu Marcea” 
al Colegiului Național “Spi-

ru Haret” din Tg-Jiu, a avut loc acorda-
rea de diplome și premii câștigătorilor 
secțiunii a doua a concursului de inter-
pretare a textului literar/critica literară, 
participanți fiind elevii claselor VII-XII 
de la nivelul județului Gorj. 

Lucrările depuse vizează opera 
lui Pompiliu Marcea în cadrul Proiec-
tului educativ județean “POMPILIU 
MARCEA – între oglinzile timpului”, 
proiect anual lansat de Inspectoratul 
Școlar Județean Gorj în colaborare cu 
Fundația Culturală ”POMPILIU MAR-
CEA”, începând cu anul școlar 2017-
2018 în două secțiuni: în perioada sep-
tembrie - octombrie pentru profesori, 
critici și istorici literari și studenți, iar în 
februarie - martie ale fiecărui an pen-
tru elevii caselor VII-XII de la nivelul 
județului Gorj, proiect ce se găsește pe 
site-ul Inspectoratului Școlar Județean 
Gorj. Finanţarea proiectului educativ 
judeţean menţionat mai sus, secțiunea 
a doua a fost susţinută de Fundația 
Culturală ”Pompiliu Marcea”. 

Un rol hotărâtor în implementarea 
și susținerea acestui proiect educativ 
județean l-a avut familia scriitorului din 
Gorj, nepoții Ion Marcea, Mircea Ga-
nea şi Constantin Ganea, prof. Viorel 
Gârbaciu și doamna Insp. Șc. George-
ta C. Popescu.  

A deschis lucrările Proiectului edu-
cativ județean domnul Ion Marcea 
care a prezentat invitaţi şi participanţi 
la acest concurs şi a fost și moderato-
rul pentru această secțiune. 

Pentru început  Ion Marcea  a dat 
cuvântul domnului Mircea Ganea, ne-
potul scriitorului, care a evocat perso-
nalitatea unchiului său, a urmat dom-
nul prof. Eugen Velican, fost director 
al Colegiului Național ”Spiru Haret” și 
domnul prof. Ion Trancău, critic literar. 
În cuvântul lor, cei trei pe lângă fap-
tul, că au evocat personalitatea lui 
Pompiliu Marcea, activitatea acestuia, 
au evocat și rolul Școlii Normale  din 
trecut în formarea elevilor pentru viitor 
și importanța pregătirii pe care dascălii 
de astazi trebuie să o acorde în forma-
rea viitoarelor cadre de mâine. 

În continuare domnul Ion Marcea 
a dat cuvântul domnului Gheorghe Ni-
chifor, vicepreşedinte al Consiliului Ju-
deţean Gorj care a înmânat diplomele 
și premiile  pentru Proiectul educativ 
judeţean ‘’Pompiliu Marcea – între 

oglinzile timpului’’, secțiunea a doua. 
Lucrările premiate în cadrul acestui 
concurs județean au fost:

Premiul I - ’’Judecăți estetice din 
perspectiva lui Pompiliu Marcea’’ de 
Mitu Maria, elevă în clasa a VII-a, 
Școala Gimnazială Turburea. 

Premiul II - “Binele sau răul triumfă 
în opera lui Slavici? Frumusețea lumii 
ori realitatea acesteia?’’ de Vasile Po-
pescu Sorana Theodora, elevă în cla-
sa a VIII-a, Școala Gimnazială Albeni.   

Premiul III -  ‘’<< Moara cu noroc 
>> de I. Slavici, în lumina gândirii criti-
ce a lui Pompiliu Marcea’’ de Duțu An-
dra Iustina Mirabela, elevă în clasa a 
VII-a, Colegiul Național “ Spiru Haret” 
din Tg-Jiu.

Mențiune - ‘’Critica literară din 
perspectiva lui Pompiliu Marcea ’’ de 
Ciulavu Ștefania, elevă în clasa a XI-a, 
Colegiul Național “Spiru Haret” din Tg 
–Jiu.  

Mențiune - ‘’Valențe stilistice în 
opera lui M. Sadoveanu‘’ de Rete-
zeanu Diana, elevă în clasa a VIII -a, 
Școala Gimnazială Drăguțesti.

 Mențiune - ‘’Feminitatea în opera 
sadoveniană din perspectiva criticului 
“Pompiliu Marcea”’’ de Gorăcel Ane-
mona Andreea, elevă în clasa a VII-a, 
Școala Gimnazială Albeni 

Mențiune - ‘’Țăranul din literatura 
română – pornind de la opera lui I. 
Slavici, în viziunea criticului Pompiliu 
Marcea’’ de Sgurescu Mihaela Adri-
ana, elevă în clasa a VIII-a, Școala 
Gimnazială Albeni.

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

  În continuare nepoții scriitorului 
au acordat din partea Fundației Cul-
turale “Pompiliu Marcea”, Diplome de 
excelență și Premi de excelență la trei 
personalități din cultura și învățământul 
gorjean cu ocazia aniversării în acest 
an a 90 de ani de la nașterea unchiu-
lui lor  profesorul universitar Pompiliu 
Marcea, critic și istoric literar perso-
nalitate marcantă a literelor românești 
din a doua jumătate a secolului trecut 
pentru întreaga activitate, implicarea, 
atașamentul și dăruirea de care au 
dat dovadă de-a lungul anilor pentru 
realizarea obiectivelor fundației și a 
participării necondiționat la toate mani-
festările organizate în onoarea marelui 
cărturar gorjean. 

Cele trei personalități sunt: domnul 
prof. Eugen Velican, fost director al 
Colegiului Național “Spiru Haret”, dom-
nul prof. Viorel Gârbaciu post – mor-
tem, fost director al culturii gorjene și 
doamna inspector școlar Georgeta C. 
Popescu. 

La această manifestare au fost 
prezenți elevi și cadre dictice de la Co-
legiul Național “ Spiru Haret” în frunte 
cu doamna prof. dr. Luminița Dima și 
Oana David, organizatoarea acestei 
manifestări și din județ de la școlile de 
unde proveneau elevii care au câștigat 
premiile. 

La final s-a făcut apel către elevi 
să învețe carte căci numai așa pot să 
își creeze un viitor și să participe și la 
ediția următoare a acestui concurs în 
număr cât mai mare. 

ION MARCEA
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V
eteranului i s-a înmânat, 
în acest cadru festiv, spu-
ne primarul Ion Stamatoiu, 

gradul de sublocotenent, o diplomă 
din partea autorităților și apoi toată 
delegația s-a prezentat la monu-
mentul eroilor din Scoarța, unde s-a 
depus o coroană de flori. Veteranul 
Negrea a fost lăudat de cei prezenți 
deoarece că a luptat pentru liber-
tatea patriei și a fost dispus să își 
dea viața pe front pentru idealurile 
sale. El spune că a crezut mereu în 
Dumnezeu și își amintește și acum 

Avansare în gradul de sublocotenent a veteranului Avansare în gradul de sublocotenent a veteranului 
de război plutonier adjutant Ion Gheorghe Negreade război plutonier adjutant Ion Gheorghe Negrea
Autoritățile din comuna Scoarța au organizat, la finalul lunii 
aprilie, un eveniment deosebit în cinstea veteranului de răz-
boi Ion Gh. Negrea, care a fost ridicat la gradul de sublocote-
nent din gradul de plutonier adjutant principal. Evenimentul 
s-a organizat în sala de ședințe a Consiliului Local Scoarța, 
în prezența autorităților militare, mai exact a conducerii 
Garnizoanei Târgu-Jiu, a ofițerilor care fac parte din condu-
cerea Asociației Cultul Eroilor, a unor consilieri locali, a unor 
cetățeni și a familiei veteranului Negrea. Primăria Scoarța l-a 
mai sărbătorit, și anul trecut în octombrie, pe veteranul Negrea 
la împlinirea vârstei de 95 de ani.

că se ruga să îl ocrotească, pentru 
a se putea întoarce la familia sa din 
Scoarța.

Chiar și acum, veteranul Ion 
Negrea își amintește perfect zilele 
în care a luptat pe front și ce temeri 
îi chinuiau ființa: “În război nu a fost 
uşor. Stăteai în tranşee şi se trăgea 
cu cartuşe şi trasoare. Am fost rănit 
și am fost tratat în spital. În fieca-
re zi, când eram în război, m-am 
închinat şi am zis: Doamne, dă-mi 
să scap şi fac o pomană cu oale şi 
ulcioare pline cu vin. Și am făcut! 

Pentru viitor îmi doresc doar sănă-
tate”, a spus Ion Negrea.

“Tatăl meu ne-a dat sfaturi şi 
îndemnuri pentru a păstra memo-
ria eroilor, a celor care au luptat pe 
front pentru integritatea ţării şi pen-
tru neamul românesc. 

Ne-a povestit momentul în care 
a fost împuşcat în picior, cum a sim-
ţit o căldură şi a încercat să mear-
gă câţiva paşi până când a întâlnit 
o căsuţă în care era o bătrână; i-a 
cerut bătrânei o cană cu apă, iar ea 
a venit cu o cană cu lapte. A fost 

oaza care l-a făcut să rămână în 
viaţă: acel lapte. A fost rănit la Po-
dul Iloaiei, la nord de Iaşi, în data de 
25 aprilie 1943. L-au preluat şi l-au 
dus la spitalul de campanie; mi-a 
povestit tatăl meu cum se călca pe 
cadavre; le luau uniformele şi îi bă-
gau în tranşee şi trăgeau pământ 
peste ei. A fost marcat profund, dar 
a rămas pozitiv, ceea ce l-a ţinut în 
viaţă. Acum şi-a propus să ajungă 
la vârsta de 100 de ani şi cred că 
îşi va îndeplini visul”, povestește și 
fiica bătrânului.


