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HOTĂRÂRE

privind aprobarea 
Nomenclatorului stradal al 

comunei Scoarța, județul Gorj 
Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii și delimitării arterelor de circulație 

(străzilor și aleilor) din satele componente comunei Scoarta, județul Gorj, 

conform anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei Scoarta, județul Gorj, 

conform anexei nr.2  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comu-

nei prin compartimentele de specialitate.

Art.4. (1) Secretarul comunei Scoarta va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituției Prefectului – Județul Gorj în vederea exercitării controlului 

de legalitate, primarului comunei Scoarta, SPCLEP Tg Carbunesti, O.C.P.I. 

Gorj, compartimentului registrul agricol, cadastru și topografie și comparti-

mentului impozite, taxe locale și achiziții publice.  

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afișare la locurile special 

amenajate și publicare pe site-ul primăriei www.primariascoarta.ro.
Nr._46_/ 30.08.2018
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 Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni 

(septembrie 2018 – noiembrie   2018 ) domnul consilier  CIUGUDEAN 

GHEORGHE .

Art.2. Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului 

Comunei Scoarța  şi se va aduce la cunoștința publică.

Nr._47_/ 30.08.2018

HOTĂRÂRE
privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă

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
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Situaţie încurcată pentru investitorii care au cumpărat fostele 
hale Avicola. Aceştia nu pot să se apuce de lucrări la Scoarţa, 
pentru că terenul de sub construcţii nu le aparţine. Pentru 
găsirea unei soluţii, autorităţile locale din comuna Scoarţa au 
anunțat că vor media discuţiile între reprezentanţii grupului 
La Provincia şi deţinătorii terenurilor de sub hale.

Halele fostei Avicola, din Halele fostei Avicola, din 
Scoarța, readuse la viață!Scoarța, readuse la viață!

Fostele hale ale Avicola de la 

Scoarţa sunt în paragină. Aici nu 

s-a mai muncit de ani buni şi nici 

nu s-au făcut investiţii pentru con-

servarea clădirilor. Halele au fost 

cumpărate de firmele din grupul La 

Provincia, care vor trebui să inves-

tească bani grei pentru a le repune 

în funcţiune. Va mai dura o vreme 

până ce halele vor fi readuse la 

viaţă, asta pentru că investitorii tre-

buie să rezolve mai întâi problema 

legată de terenul de sub construc-

ţii. Autorităţile locale au identificat 

până acum 57 de proprietari, iar 

unii dintre ei nici nu au toate docu-

mentele necesare pentru a încheia 

o înţelegere cu proprietarii halelor. 

“Doar scheletul mai este din ha-

lele Avicola de la Scoarţa. Au fost 

lăsate de izbelişte. Avem ceva pro-

bleme aici. Halele au fost ale Avi-

cola, sunt preluate de La Provincia, 

dar terenurile sunt ale oamenilor. 

Am stabilit cu domnul secretar să 

depistăm cetăţenii care au aceste 

terenuri. Domnul secretar a discu-

tat şi cu juriştii La Provincia. Trebu-

ie să avem o întâlnire cu cetăţenii”, 

a declarat Ion Stamatoiu, primarul 

comunei Scoarţa.

Despăgubiri mari

Investitorul intenţionează să 
acorde despăgubiri. “Dânşii sunt 
dispuşi ori să le acorde teren în 
altă parte, ori să le dea contrava-
loarea terenului. Ar fi mare lucru 
ca şi la Scoarţa să funcţioneze 
halele, având în vedere că avem 
cetăţeni care nu au serviciu. Deja, 
La Provincia, şi avem anunţuri 
puse şi la avizierul nostru, anga-
jează oameni de la noi pentru ha-
lele de la Târgu-Jiu. În perspectivă 
s-ar putea transfera la halele de la 
Scoarţa”, a mai spus primarul Ion 
Stamatoiu. ”Pentru a putea integra 
corect Avicola Târgu Jiu în fluxul 
de producţie «La Provincia», gru-
pul a demarat un proiect de inves-
tiţii de 20 milioane de euro, care 
se va derula pe o perioadă de 
cinci ani şi care va consta în re-
paraţii pentru fermele funcţionale, 
retehnologizarea şi modernizarea 
celor aflate în conservare şi repu-
nerea lor în exploatare, precum 
şi dotarea abatorului cu echipa-
mente care să permită creşterea 
valorii adăugate a produselor «La 
Provincia». Astfel, în 2018 vom da 
în funcţiune 46 de hale şi abatorul, 
iar spre sfârşitul anului 2018 vom 
ajunge la 76 de hale operaţionale“, 
anunţau investitorii la preluarea, în 
toamna lui 2017, a fostei Avicola 
Târgu-Jiu.

P
entru cei care vor să 
devină voluntari în ca-
drul acţiunii ”Let’s Do It 

Again, Romania!” există mai multe 
modalități de înscriere, respectiv: 
înscrierea online pe pagina https://
letsdoitromania.ro/; la sediul primă-
riei din localitatea în care locuiesc; 
la Serviciul Județean de Gestiona-
re a Deșeurilor și a Activităților de 
Salubrizare Gorj, camera 244; la 
instituțiile implicate în cadrul aces-
tei acțiuni (Garda de Mediu, Agenția 
pentru Protecția Mediului, Inspecto-
ratul Școlar). 

“Trebuie precizat faptul că toa-
te deșeurile menajere colectate în 
urma acestei acțiuni, din toate zo-
nele județului, vor fi transportate 
de către operatorii de salubrizare 
implicați și depuse, la depozitul 
ecologic din orașul Târgu-Jiu, în 
mod gratuit”, a confirmat Luis Popa, 
directorul Serviciului Județean de 

Amplă acțiune de ecologizare la Amplă acțiu
Scoarța, pe 15 septembrieScoarța, pe
Toate unitățile administrative teritoriale din județul Gorj, inclusiv 
Primăria Scoarța, vor participa pe 15 septembrie la o amplă acțiune 
de voluntariat, având ca scop curățarea localității de deșeuri. Vo-
luntarii vor primi saci și mănuși gratuite, urmând ca acestea să fie 
distribuite participanților în ziua acțiunii. Cei care vor să participe 
se pot înscrie la primăria comunei Scoarța.

Gestionare a Deșeurilor și a Activităților 
de Salubrizare Gorj.

150 de ţări, reunite în lupta contra 
deşeurilor

Din anul 2010 şi până în prezent, 
„Let’s Do It, Romania!” a implicat peste 
1.400.000 de voluntari, care au reuşit să 
adune peste 18.000 de tone de deşeuri.

Anul acesta, acţiunea se întâmplă 
din nou, pe 15 septembrie, când are loc 
World Cleanup Day, cea mai ambiţioasă 
mişcare civică de pe Glob, 150 de ţări re-
unindu-se pentru a curăţa deşeurile de 

Strugurii localnicilor din Bobu, afectați de grindină Strugurii localnici
Grindina de mărimea unui ou a făcut ravagii, pe 19 august, în satul 
Bobu, aparținând comunei Scoarța. Bucățile de gheață căzute la 
foc automat timp de zece minute au distrus viile și roadele locuito-
rilor din acest sat, luați pe neașteptate de norii care le-au acoperit 
localitatea. Sătenii puteau aduna gheața cu lopețile din gospodării. 
Grindina a fost urmată de o ploaie torențială.
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La jumătatea lunii lui Cuptor, cea mai 

caldă din an, când soarele ar trebui să-și 

facă de cap pe cer, în Gorj s-a înregistrat 

Amplă acțiune de ecologizare la une de ecologizare la 
Scoarța, pe 15 septembriee 15 septembrie

peste tot.
Cei care doresc să se implice în 

această campanie pot realiza „Harta 
Deşeurilor”, descărcând gratuit aplicaţia 
World Cleanup şi punând online, prin-
tr-un singur click, deşeurile pe care le 
găsesc în natură. În ziua de curăţenie, 
pe 15 septembrie, toţi românii sunt invi-
taţi să se implice şi să colecteze cât mai 
multe deşeuri. Orice participant înscris 
poate specifica unde face curăţenie, 
dacă este membru al unei organizaţii  

(companie sau ONG) şi dacă este 
însoțit în ziua de curăţenie de alţi 
prieteni sau colegi. Mai mult, se pot 
adăuga datele persoanelor, astfel 
încât să se genereze automat con-
tractele de voluntariat în format pdf. 
Altfel, participanţii trebuie să aibă 
printat şi completat contractul când 
vin la punctul de înregistrare. 

Este important de reţinut faptul 
că voluntarii sub 16 ani trebuie să 
fie însoțiți de un adult și nu vor atin-

ge obiecte periculoase (sticle, fiare 
vechi, sârme, baterii de mașină, 
cutii de otrăvuri, deșeuri medicale 
sau obiectele instabile) şi nu se vor 
deplasa în zonele periculoase, greu 
accesibile.

„Let’s Do It!”, în cifre

Proiectul „Let’s Do It!” a fost 
inițiat în Estonia în 2008, iar inițiativa 
a fost preluată în peste 120 de țări. 
În acest moment, peste 15.000.000 
participanți au luat parte la proiect 
în întreaga lume.

Pe partea de organizare, 5 
autorități centrale și peste 2.000 de 
autorități locale au fost implicate pe 
parcursul proiectului în România, 

împreună cu peste 1200 de orga-
nizatori la nivel național. Au fost 
implicați peste 300 de parteneri de 
logistic (salubrizare, valorificare și 
depozitare), peste 350 companii și 
peste 255 ONG-uri.

România este în topul țărilor 
din comunitatea “Let’s Do It, Wor-
ld!”, care a organizat o acțiune de 
curățenie la nivel național. De ase-
menea, România este un model 
de succes pentru alte țări din pro-
iect, mai multe inițiative locale fiind 
preluate și la nivel internațional: 
aplicațiile create de echipa de IT, 
unele dintre strategiile de project 
management, logistică sau comu-
nicare sunt acum folosite și în alte 
țări „Let`s Do It!”

Strugurii localnicilor din Bobu, afectați de grindină ilor din Bobu, afectați de grindină 
grindină. 

Mai exact, comuna Scoarța a 

fost afectată, pe 19 august, dumi-

nică după-amiaza, de o ploaie pu-

ternică, completată cu bucăți rotun-

de de gheață, ca oul de porumbel. 

Grindina a afectat în special viile, 

boabele de struguri fiind primele 

căzute sub ropotul de gheață înre-

gistrat la Bobu. 

Locuitorii spun că viile le-au mai 

fost afectate, anul acesta, de grin-

dină, dar ultima lovitură au primit-o 

atunci. 

Natura s-a dezlănțuit doar pe o 

porțiune din comuna Scoarța. Locu-

itorii satului s-au declarat disperați 

din cauza culturilor distruse chiar 

sub ochii lor.
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A
utoritățile locale din 
Scoarța au intervenit 
prompt pe 1 septembrie, 

pentru ajutorarea unui om al străzii, 
ajuns pe raza localității și găsit de 
cetățeni în halta Budieni. 

“Niște cetățeni m-au sesizat că 
un bărbat de aproape 60 de ani, 
bolnav se află pe peronul hălții 
Budieni. Am trimis repede o echipă 

Om al străzii, găsit Om al străzii, găsit 
în halta Budieni!în halta Budieni!

acolo cu mașina primăriei, au ajuns 
și cei de la poliție și am cerut și aju-
tor medical. Omul era într-o stare 
deplorabilă. A fost dus imediat la 
spital la Târgu-Jiu”, a spus primarul 
comunei, Ion Stamatoiu.

Localitatea nu deține un centru 
pentru oamenii străzii, bărbatul fiind 
primul în această situație, găsit în 
ultimii ani pe raza localității.

Primarul Stamatoiu susține echipa AS Scoarța! 
Fotbaliștii, la a doua victorie din campionat

Edilul de Scoarța, Ion Stamatoiu, susține sportul, acesta implicându-se 

personal în susținerea echipei de fotbal a localității. Este vorba despre AS 

Scoarța, aflată la a doua victorie consecutivă din acest campionat. 

“Îmi place sportul și susțin echipa și din acest considerent. Le asigur 

fotbaliștilor, de care sunt mândru, toate cele necesare pentru meci, por-

nind de la indemnizația de efort, la echipament, apă caldă, apă minerală 

și condiții de practicare a fotbalului. Mă bucur că echipa a învins echipele 

din Dănești și Bumbești-Pițic. Le urez să aibă parte doar de victorii”, a 

spus edilul local. 400 de școlari și preșcolari 400 de școlari și preșcolari 
din Scoarța, la primul clopoțel din Scoarța, la primul clopoțel 
Autoritățile locale din Scoarța au pregătit școlile și grădinițele 
din comună pentru a-i primi, pe 10 septembrie, curate și lumi-
noase, pe cei 400 de școlari și preșcolari ai comunei. Primarul 
spune că toți salariații primăriei vor participa la festivitățile de 
începere a anului școlar, în aceste zile realizându-se ultimele 
pregătiri.  

“Școala Budieni va intra, anul viitor, în reabilitare, iar pentru școala din 
Scoarța așteptăm finanțarea chiar luna aceasta. Anul viitor vom încerca 
să transferăm cei 35 de copii din Bobu în fosta clădire a primăriei din lo-
calitate, pe care intenționăm să o reabilităm. Școlile au centrale, mai puțin 
cea din Bobu care are sobe. Avem, de asemenea, 65% din combustibilul 
solid achiziționat”, a anunțat primarul PSD, Ion Stamatoiu. 

Edilul spune că în curțile școlilor s-a cosit iarba, în timp ce unitățile au 
fost igienizate, zugrăvite și reparate, la școala din Scoarța, de exemplu, 
plouând prin acoperiș.   
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Cetățenii comunei Scoarța, 
obligați să stârpească ambrozia

“Proprietarii sau deţinătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor 
publice, căilor ferate, cursurilor de 
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii 
şi ai bazinelor piscicole au obligaţia 
să desfăşoare lucrări de prevenire, 
combatere şi distrugere a buruienii 
ambrozia, denumită ştiinţific Am-
brosia artemisiifolia, pentru evita-
rea instalării şi răspândirii vegetaţi-
ei adventive invazive şi eliminarea 
ei în cazul prezenţei pe terenurile 
intravilane sau extravilane”, se ara-
tă în actul normativ. 

Potrivit acestuia, lucrările de în-
treţinere precum cosirea, smulge-
rea sau erbicidarea ambroziei tre-
buie efectuate anual până la data 
de 30 iunie. În caz contrar, cetăţenii 
şi firmele vor primi din partea au-
torităţilor un avertisment, iar dacă 
acesta este ignorat, cetăţenii vor 
fi amendaţi cu sume cuprinse între 
750 şi 5.000 de lei, iar firmele cu 
sume cuprinse între 5.000 şi 20.000 
de lei. ”Scopul prezentelor norme îl 
reprezintă instituirea unor măsuri de 
prevenire, combatere şi distrugere 
a buruienii ambrozia, denumită şti-
inţific Ambrosia artemisiifolia. Ve-
rificarea şi identificarea terenurilor 
infestate cu buruiana ambrozia se 
declanşează primăvara după răsă-

rirea acestei buruieni şi se încheie 
cel târziu până la data de 20 mai a 
fiecărui an, când se poate consta-
ta o diferenţiere vegetativă faţă de 
celelalte specii de buruieni”, arată 
proiectul de Hotărâre pentru apro-
barea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 62/2018 privind 
combaterea buruienii ambrozia. 

Cine va aplica sancţiunile 

Verificarea şi identificarea tere-
nurilor infestate cu buruiana ambro-
zia de pe raza teritorială a unităţilor 
administrativ teritoriale se efectu-
ează de către autorităţile publice 
locale, prin agenţii agricoli angajaţi 
sau persoanele desemnate din ca-
drul acestora. În urma verificărilor, 
autorităţile publice locale întocmesc 
centralizatorul cu suprafeţele de te-
ren pe care s-a constatat existenţa 
buruienii ambrozia. 

Autorităţile publice locale trans-
mit centralizatorul Instituţiei Prefec-
tului şi direcţiilor pentru agricultură 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, până cel târziu la data 
de 25 mai a fiecărui an. Instituţia 
Prefectului transmite o somaţie că-
tre toţi proprietarii sau deţinătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor 

publice, căilor ferate, cursurilor de 
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii 
şi ai bazinelor piscicole unde au 
fost identificate focare de infestare 
cu buruiana ambrozia, până cel târ-
ziu la data de 5 iunie a fiecărui an. 

Vor fi transmise somaţii către 
toţi proprietarii sau deţinătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor 
publice, căilor ferate, cursurilor de 
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii 
şi ai bazinelor piscicole unde au 
fost identificate focare de infestare 
cu buruiana ambrozia, de către In-
stituţia Prefectului. De asemenea, o 
comisie mixtă va efectua controale 
în teren şi va aplica sancţiuni con-
travenţionale, în perioada de vege-
taţiei a buruienii ambrozia, potrivit 
MADR. Polenul ambroziei provoa-
că alergii. Ambrozia este prezentă, 
de obicei, pe marginea drumurilor, 

pe ogoare sau pe terenurile lăsate 
în paragină. 

Polenul acestei buruieni provoa-
că grave alergii în perioada înflori-
rii ei (intervalul iulie-septembrie al 
anului). Simptomatologia este mai 
severă decât în cazul altor alergii 
şi se manifestă prin lăcrimare, obo-
seală, obstrucţia căilor respiratorii 
superioare, trezire nocturnă datora-
tă obstrucţiei şi posibilitatea evolu-
ţiei spre astm bronşic (la 25% din 
cazuri). Tratamentul specific pentru 
această alergie costă, în medie, 
4.400 de lei pe an, durata fiind de 
trei-cinci ani. În plus, tratamentul 
nu este decontat de stat şi a dispă-
rut de pe piaţa locală. Prin urmare, 
scăderea numărului de îmbolnăviri 
ar putea fi rezultatul unor ample in-
tervenţii naţionale de limitare a răs-
pândirii ambroziei. 

Orice persoană care are un teren în România este obligată să 
ia măsuri pentru a distruge ambrozia, o buruiană ce creşte de 
obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare sau pe terenurile lă-
sate în paragină, potrivit unui proiect de hotărâre promovat de 
Ministerul Agriculturii.

La finalul lunii august, 

o delegație de la Transgaz 

a fost prezentă la Primăria 

Scoarța, pentru discuții re-

feritoare la lucrările pentru 

BRUA, care vor începe în 

localitate în octombrie. 

A fost și o întâlnire cu 

cetățenii pe ale căror tere-

nuri va trece conducta.

De altfel, conducta 

va traversa Scoarța pe o 

Lucrările la conducta BRUA încep în octombrie! Lucrările la conducta BRUA încep în octombrie! 
Mâna de lucru, aleasă din localitateMâna de lucru, aleasă din localitate

distanță de 10 km. 

“Dânșii au discutat cu oa-

menii, le-au spus de despă-

gubiri, de faptul că dacă nu 

au acte tot vor face lucrările 

pe terenurile respective. Li 

s-a mai spus oamenilor că 

este posibil să lucreze și ei 

la săpături, deoarece este 

nevoie de mână de lucru 

oricând”, a explicat primarul 

Ion Stamatoiu.
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TVA

Căminul Cultural Budieni intră în reabilitare și modernizare! Căminul Cultural Budieni intră în reabilitare și modernizare! 
Primarul Stamatoiu a dat dispoziția de începere a lucrărilorPrimarul Stamatoiu a dat dispoziția de începere a lucrărilor
Î

n sfârșit, de anul viitor, lo-

calnicii din satul Budieni, 

comuna Scoarţa, vor avea 

un cămin cultural modern la ei în 

localitate. 

De altfel, luni, 03 septem-

brie 2018, edilul comunei, Ion 

Stamatoiu, a dat dispoziția de înce-

pere a lucrărilor de reabilitare, asta 

în prezența proiectantului, a dirigin-

telui de șantier, a constructorului, 

a expertului și a reprezentanților 

Primăriei Scoarța. Valoarea lucră-

rii depășește 7,5 miliarde de lei, cu 

termen de finalizare 12 luni.

“După ce autorităţile locale vor 

finaliza lucrările de modernizare, 

căminul va fi asigurat cu toate do-

tările necesare pentru funcţionarea 

în bune condiţii a aşezământului 

cultural. 

Lucrările vor fi realizate în ma-

ximum un an”, a spus primarul 

Stamatoiu. Suma alocată pentru 

modernizarea Căminului Cultural 

din satul Budieni este de 781.000 
de lei. Investiția trebuie finalizată 
până în august 2019.


