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HOTĂRÂRE

privind execuţia bugetului local 
la data de 30.06.2018

Art.1. -  Se aprobă  execuţia  bugetului local la data de 30.06.2018 con-

form  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Secretarul comunei SCOARȚA va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Nr._44_/ 16.07.2018

           Anexa la HCL nr._44 /16.07.2018
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Art.1.Se rectifica bugetul local al comunei Scoarta aprobat pentru anul 

2018, conform anexei nr. 1care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2.Se aproba programul de investitii rectificat al Comunei Scoarta, ju-

detul Gorj  pe anul 2018 conform anexei nr.2 care face parte integranta din 

prezenta hotarare;

     Art. 3.Primăria Scoarța se încadrează în numărul de posturi pe anul 2018 

aprobat prin Ordinul Prefectului 131/13.04.2018.

    Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde primarul si 

biroul financiar contabilitate  din cadrul Primariei comunei Scoarţa;

Nr._45_/ 16.07.2018

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al 
comunei Scoarța aprobat pentru anul 2018 
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Primarul din Scoarța îi cere 
șefului Consiliului Județean 
să modernizeze și cele 
două drumuri județene, care 
trec prin localitate, cel spre 
stațiunea Săcelu și cel spre 
Dănești.

“Drumurile sunt în apropiere de 
Târgu-Jiu, ar putea ajuta la decon-
gestionarea circulației în municipiu. 
Acum sunt într-o stare proastă, am 
mai făcut noi plombări” spune Ion 
Stamatoiu. Edilul a reacționat după 
ce Cosmin Popescu a anunțat că a 
semnat contractele de finanțare pen-
tru reabilitarea drumurilor Câmpu 
Mare –Alimpești și Cornești-Runcu.
“Avem două drumuri județene, unul 
pe zona Budieni, altul pe zona Bobu 
care face legătura cu Săcelu și cred 
că se poate face mult mai multe 
pentru ele. Investițiile au fost subțiri, 

Edilul Stamatoiu cere CJ modernizarea celor 
două drumuri județene, care trec prin Scoarța

deși unul a fost prins într-un program 
de reabilitare care s-a oprit. Pe aces-
te drumuri trec fel de fel de mașini, 
și de tonaj greu, și este nevoie de 
o intervenție a CJ. Starea lor este 
proastă și trebuie reabilitate, iar ele 
ar fluidiza traficul rutier’’, a spus pri-
marul Stamatoiu.

Reprezentanții Primăriei Scoarța 
au găsit o a doua firmă, care se va 
ocupa de realizarea cadastrării în lo-

A doua fi rmă de cadastru, la dispoziția 
proprietarilor de terenuri din Scoarța
Autoritățile din comuna Scoarța anunță că au contractat o 
a doua firmă, de data aceasta din Craiova, pentru a realiza 
cadastrele gratuite pentru proprietarii de terenuri din comu-
nă. Operațiunea se desfășoară cu dificultate, asta deoarece 
cetățenii par neinteresați de faptul că pot beneficia de cadas-
trare gratuită a proprietăților, știut fiind că în lipsa cadastrului 
nu pot vinde sau cumpăra vreun teren.

calitate, asta mai ales că procedura 
se desfășoară greoi, deși proprietarii 
nu plătesc nimic pntru a li se măsura 
terenurile. Primarul a organizat mai 
multe întâlniri cu cetățenii pentru a-i 
conștientiza că pot profita de cadas-
trarea gratuită, dar la întâlniri vin 
de regulă cam aceleași persoane, 
maxim 15 cetățeni arătând că sunt 
interesați să li se măsoare gratuit 

proprietățile, știut fiind că autoritățile 
au reușit să obțină această gratuita-
te în baza unui proiect.

Mai mult, prin Scoarța va trece 
celebrul gaziduct BRUA, iar terenu-
rile traversate de conducta de gaze 
trebuie să fie măsurate și cadastrate, 
proprietarii fiind plătiți pentru asta. 

Dar nici măcar banii nu îi mișcă 
pe proprietarii de terenuri, care nu 
se prezintă cu actele necesare la 
cadastriștii aflați sub contract cu au-
toritatea locală. 

Primarul, în control în școlile și grădinițele din Scoarța! Primarul, în control în școlile și grădinițel

150.000 de lei, suma necesară 150.000 de
pentru reparații și igienizări pentru repa
Ion Stamatoiu, edilul de 
Scoarța, a verificat, la fi-
nal de iulie, împreună cu 
reprezentanții primăriei cele 
trei unități de învățământ de 
pe raza comunei, în vederea 
stabilirii măsurilor care se vor 
lua pentru pregătirea școlilor 
și grădinițelor pentru noul an 
școlar. Edilul a contabilizat 
toate lucrările de reparații și 
igienizări, care trebuie rea-
lizate în aceste instituții și 
a anunțat că are nevoie de 
150.000 de lei pentru acestea. 
Banii, speră să-i obțină la vii-
toarea rectificare bugetară.

P
rimarul de Scoarța a decis 

să pregătească școlile din 

timp, astfel că, a controlat 

personal cele trei unități educaționale 

din comună, dar și grădinițele, lu-

ând în calcul chiar să mute, în scurt 

timp, grădinița din Copăcioasa într-o altă 

locație, spațiu nemaifiind pretabil pentru o 

activitate de învățământ. 

La Grădinița din Copăcioasa învață în-



Pag. 5Pag. 5Curierul Primăriei Scoarța Nr. 23/2018Scoarța Nr. 23/2018

Primarul, în control în școlile și grădinițele din Scoarța! le din Scoarța! 

150.000 de lei, suma necesară e lei, suma necesară 
pentru reparații și igienizări arații și igienizări 

tre 13 și 15 preșcolari, iar autoritățile 

sunt convinse că unitatea nu va mai 

primi aviz de funcționare și în acest 

nou an școlar.

Edilul a luat la verificat fiecare 

școală și a decis că peste tot trebuie 

să se realizeze lucrări de zugrăveli și 

igienizări, reparații și alte investiți de 

o mai mică sau mare amploare. 

Pentru toate acestea trebuie bani, 

iar edilul așteaptă rectificarea buge-

tară.

“Am calculat și pentru aceste lu-

crări la școli am nevoie de 150.000 

de lei. Banii sper să-i obțin la recti-

ficare, deoarece la ultima nu am pri-

mit nimic’’, a anunțat edilul local, cu 

mențiunea că la Scoarța clopoțelul va 

suna peste tot fără probleme. 



Pag. 6                                                                                          Pag. 6                                                                                          Curierul Primăriei Scoarța Nr. 23/2018Curierul Primăriei Scoarța Nr. 23/2018



Curierul Primăriei Scoarța Nr. 23/2018                                                                                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 23/2018                                                                                            Pag. 7Pag. 7

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

POMPILIU MARCEA a primit o stea pe Aleea Celebrităților Gorjene POMPILIU MARCEA a primit o stea pe Aleea Celebrităților Gorjene 
P

ersonalitate proeminentă 
a vieții literare contempo-
rane, ilustru cadru didactic 

universitar, diriguitor al unor presti-
gioase instituții editoriale, profesorul 
universitar dr. Pompiliu Marcea, fiu 
de seamă al Gorjului, s-a ilustrat vre-
me de decenii, până la prematura sa 
plecare, la 27 martie 1985, pe tărâ-
mul veșniciei, la 57 de ani neîmpliniți, 
ca un intelectual de primă mărime, ca 
înzestrat și competent critic și istoric 
literar, ca editor, un editor vizionar, 
preocupat de promovarea marilor 
valori culturale ale țării și ale lumii, 
dăruindu-se, totodată, cu vocație și 
pasiune, cu înaltă responsabilitate 
instruirii temeinice a zeci de generații 
de studenți.

Fiu al unei harnice familii de 
țărani, născut în satul Ștefănești, din 
județul Gorj, la 20 octombrie 1928, 
ca absolvent al Școlii primare în satul 
natal Colibași, com. Scoarța unde se 
stabiliseră  părinții săi în vara anu-
lui 1931, și ca elev strălucit al Școlii 
Normale de învățători din orașul 
Târgu Jiu, în 1950, a urmat cursurile 
Facultății de Filologie din București, 
absolvite în 1954, el devenind imedi-
at cadru didactic al acestei facultăți, 
datorită pregătirii sale excepționale, 
parcurgând prin anii ce au urmat, toa-
te treptele domeniilor profesionale în 
învățământul superior. 

De-a lungul a patru decenii, el 
s-a ilustrat ca un reputat universi-
tar. În această perioadă, ca o legi-
timă recunoaștere a competenței 
și vocației sale, a deținut o vreme 
onoranta funcție de șef al Catedrei 
de Istoria literaturii române la facul-
tatea al cărui eminent student a fost, 
calitățile sale profesionale și umane, 
vasta sa cultură fiind recunoscute și 
prin deținerea funcției de lector lim-
ba română la Universitatea Sorbona 
din Paris (în 1963), la universitățile 
din Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf 
(1970-1973).

Aceleași calități, potențate de 
conștiința responsabilităților ce-i re-
vin unui intelectual veritabil, și le-a 
pus în valoare ca redactor pentru o 
vreme, la Editura pentru literatură și 
ca director al Editurii pentru Literatură 
Universală.

De-a lungul anilor, prodigioasa, 
unica și exemplara activitate didacti-
că, s-a remarcat prin prezența de pil-
duitoare rigoare, demnitate spirituală 
în paginile principalelor publicații de 
cultură românești, precum și a unor 
publicații din străinătate, cu impor-
tante studii și eseuri, iar ca istoric și 
critic literar îngrijind și prefațând, de 
asemenea, numeroase ediții consa-
crate unor valoroși scriitori români, 
între care: Ioan Slavici, Grigore Ale-
xandrescu,  I. L. Caragiale,  Calistrat 
Hogaș, Mihail Sadoveanu, Tudor Via-
nu, mulți alți creatori români. 

 Este autorul unei importante anto-
logii tematice „Național și universal”, în 
ale cărei pagini sunt puternic puse în 
lumină profunda sa pregătire, vastele 
cunoștințe privind gândirea critică au-
tohtonă, dar și universală, spiritul cri-
tic, originalismul propriu unui autentic 
cercetător și istoric literar. Opera sa 
– care ar fi putut fi încă îmbogățită, 
dacă destinul nu i-ar fi fost potrivnic, 
curmându-i-se tragic în circumstanțe 
încă neelucidate firul anilor, la vârsta 
deplinei maturități creatoare – însu-
mează valoroase cărți, de exemplară 
sinteză și limpede viziune științifică.  
O probează cu pregnanță inegalată 
prin timp monografia dedicată vieții 
și operei scriitorului Ioan Slavici, cla-
sic al literaturii române, amplul  și 
analiticul studiu ”Convorbiri literare 
și spiritul critic”, cele două cărți, cu 
adevărat monumentale, „Lumea ope-
rei lui Sadoveanu” și ”Umanitatea 
sadoveniană de la A la Z”, precum și 
volumele de eseuri și atitudini critice, 
curajoase și întotdeauna de o mare 
probitate și argumentație ireproșabilă 
vizând cu claritate susținerea unor 

idei esențiale pentru situa-
rea creației literare în spațiile 
unor manifestări generoase, 
ale umanismului, ale încre-
derii în normele morale ale 
unor existențe demne.  

Volumele „Lecturi fi-
dele”, ”Varietăți literare”, 
”Concordanțe și controver-
se”, ”Atitudini critice” (ultimul 
dintre ele a apărut postum, 
în 1985), sugerează însuși 
titlurile lor voința și forța cre-

atoare a profesoru-
lui Pompiliu Marcea 
care s-a considerat 
dator, ca orice in-
telectual autentic, 
de a se implica în 
dezbaterea de idei 
ale momentelor 
culturale ale timpu-
lui său. 

Și a făcut-o în-
totdeauna cu un si-
gur discernământ, 
ca un veritabil inte-
lectual, continuator 
demn al unor iluștri 
înaintași, animat 
de năzuința de a 
adăuga paginilor 
critice ale acesto-
ra, constituite într-o 
tradiție valoroasă, 
ce nu se cuvine 
nicicând a fi subes-
timată. 

Atunci când a fost cazul,  cărtura-

rul, eruditul profesor Pompiliu Marcea 

s-a exprimat cu fermitate și talent, 

cu o logică fără fisură în susținerea 

punctelor sale de vedere, în apăra-

rea valorilor românești, rămânând 

ca o lecție de responsabilitate spiri-

tuală, pledoariile sale pentru tipărirea 

integrală a operei geniului tutelar al 

literaturii noastre, Mihai Eminescu, 

sau replicile de larg ecou date unor 

tentative din sfera culturii noastre de 

a ni se cenzura și impune ”norme” 

de conduită estetică și ideologică.

Sunt toate acestea doar câteva re-

pere rezumative, firește incomplete, 

izvorâte din realitățile unei vieți și 

opere de reală importanță și valoa-

re, pe care o datorăm profesorului și 

scriitorului Pompiliu Marcea, operă și 

fapte civice, spirituale, ce întregesc 

profilul uman și altitudinea intelectu-

ală a unei personalități de marcă a 

literaturii și învățământului românesc, 

ale unui luminat cărturar patriot, de 

care avem temeiuri multiple a fi mân-

dri că s-a dovedit a fi un înzestrat și 

demn fiu al Gorjului. Prezența nu-

melui său, alături de ale altor iluștri 

înaintași de origine gorjenească, pe 

Aleea Celebrităților Gorjene din mu-

nicipiul Tg-Jiu, în anul Centenarului 

Marii Uniri cu ocazia  împlinirii a 90 

de ani de la naștere, are darul unui 

semn de recunoștință și prețuire pen-

tru conjudețeanul nostru, dar și un 

act onorant pentru cei care au luat o 

asemenea decizie.
NICOLAE DRAGOȘ, 

membru al Uniunii 
Scriitorilor din România 
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Reabilitarea și modernizarea dispensarului uman din comuna 
Scoarța este pe ultima sută de metri. Primarul localității, Ion 
Stamatoiu, susține că în câteva zile constructorul își va ridica 
schelele postate pe clădirea finalizată, acum lucrătorii reali-
zând ultimele retușuri la edificiul de interes local.  

În urmă cu scurt timp, o firmă din Gorj a câștigat realizarea lucrării, iar 
constructorul s-a mișcat cu repeziciune, clădirea veche având schimbată 
rapid tocăria și fațada, ultimele lucrări realizându-se deja în interior. Edilul 
susține că a dovedit că se poate, comuna urmând să aibă un dispensar 
uman de nota zece. Clădirea a avut nevoie de lucrări importante atât la 
acoperiș, interior și exterior, dar investiția s-a realizat cu mare repeziciune, 
rezultatele văzându-se imediat. Construcția a fost abandonată ani buni, iar 
neutilizarea acesteia a afectat clădirea.

Dispensarul din Scoarța, Dispensarul din Scoarța, 
la o mistrie de inaugurare!la o mistrie de inaugurare!

Extinderea Primăriei Scoarța prin construirea unui nou corp de 
clădire, asta în urmă cu 13 ani, investiție regândită și reproiec-
tată de actuala conducere a instituției publice, este finalizată. 
Salariații primăriei se vor muta, de luni, în noile birouri, aici ur-
mând să funcționeze cel puțin patru servicii din primărie, sala 
de ședințe, cea de căsătorii și de protocol. 

Funcționarii Primăriei Scoarța se mută Funcționarii Primăriei Scoarța se mută 
în casă nouă!în casă nouă!

Î
n noua clădire ce va fi inaugu-
rată luni, lucrarea fiind finaliza-
tă în aceste zile, va funcționa 

Serviciul de Cadastru al Primăriei 
Scoarța, Registrul Agricol, Direcția de 
Taxe și Impozite, Asistența Socială și 
Medicală, sala de ședințe a Primăriei 
și a Consiliului Local, dar și sala de 
căsătorii și de protocol. 

Mai exact, potrivit primarului Ion 
Stamatoiu, extinderea clădirii a pre-
văzut nouă încăperi, la care se adau-

gă o magazie și camera centralei, dar 
și grupuri sociale moderne la parter 
și etaj. 

Clădirea, care a fost gândită inițial 
ca o remiză pentru pompieri, în sen-
sul că avea încăperi înalte și puțini 
pereți despărțitori, are acum rampă 
pentru persoanele cu handicap și 
toate utilitățile necesare, inclusiv apă 
caldă. Investiția a costat 3,3 miliarde 
de lei vechi, bani din bugetul local.  

“Constructorul, care a realizat 

investiția, o firmă din Târgu-Jiu, a lu-
crat excelent și ne-a predat lucrarea 
la cheie. Aceasta s-a început și finali-
zat în acest an, în termenul prevăzut. 
10-12 angajați vor lucra în noile biro-
uri, la parterul clădirii. 

Urmează să mai amenajăm și 
curtea primăriei”, a declarat Ion 
Stamatoiu, primarul de Scoarța, care 
se poate lăuda cu realizarea unor 
proiecte în comună care păreau im-
posibil de finalizat.


