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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 

local al comunei Scoarța 
aprobat pentru anul 2018.
Consiliul Local Scoarţa

Art.1. Se rectifica bugetul local al comunei Scoarta aprobat pentru anul 

2018, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotara-

re.

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

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

prezenta hotarare;

Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde primarul si 

biroul financiar contabilitate  din cadrul Primariei comunei Scoarţa.

Vă facem cunoscut că  Primăria Scoarța se încadrează în numărul de 

posturi pe anul 2018 aprobat prin Ordinul Prefectului 131/13.04.2018.
Nr._48_/ 27.09.2018

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

 Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modi-
ficarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele inte-
resate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de 
proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018, pentru 
următoarele suprafețele de teren:

1. La articolul 23, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea ur-
mătorul cuprins:

"(2)  Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospo-
dăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea eviden-
ţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol 
sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de 
producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv de-
claraţii autentice de martori.

(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente 
prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dove-
dite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori."

2.La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, ali-
neatul (3), cu următorul cuprins:

"(3)  Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor 
edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii eco-
nomice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în 
proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoare-
lor condiţii:

a)sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data 
solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b)fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii 
impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c)pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit 
dreptul de proprietate;

d)terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale."

 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în 
posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau 
iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin 
hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate 
prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către 
comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlu-
rilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor 
conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor 
de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei loca-
le şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul 
că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt 
identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri 
de către comisie."

4. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (2^3), cu următorul cuprins: 

"(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperati-

Anunț privind aplicarea Legii nr.231/2018 privind modifi carea 
și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

vizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene 
emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: 

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadas-
trale şi în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele soli-
citante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac 
obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului 
de proprietate de către alte persoane."

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
oCerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin 

mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind 
semnată de fiecare dintre ei.

oCopie acte de identitate;
oCopii după actele de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, 

deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate 
de moștenitor);

oPlan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o 
persoană autorizată în lucrări topografice;

oDeclaraţii autentice de martor;
oAdeverință eliberată de Primăria Comunei Scoarța, conform regis-

trelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte 
suprafața de teren deținută de petent în intravilanul localității, precum și 
construcțiile înscrise.

oActe de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, 
dacă există;

oDeclarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul soli-
citat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de 
judecată și modul de soluționare, după caz și că pentru aceste teren nu 
s-a întocmit titlu de proprietate;

oAlte acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte 
dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria 
Comunei Scoarța fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevă-
zut de lege. În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va 
prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată 
pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii 
xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către soli-
citant.
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării 
evenimentului de inaugurare a 

Căminului Cultural din satul Bobu, 
Comuna Scoarța, Județul Gorj

Art.1.Se aprobă organizarea simpozionului  “Pompiliu Marcea” si a evenimen-
tului de inaugurare a Căminului Cultural din satul Bobu, Comuna Scoarța, Județul 
Gorj si  în data de  19 octombrie 2018  respectiv “Programul privind desfășurarea 
simpozionului  “Pompiliu Marcea” si a evenimentului de inaugurare a Căminului 
Cultural din satul Bobu” anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Se aprobă  alocarea sumei totale de 20.000 lei, din bugetul local, pentru 
organizarea  evenimentului conform “Programul privind desfășurarea simpozionu-
lui  “Pompiliu Marcea” si a evenimentului de inaugurare a Căminului Cultural din 
satul Bobu”  anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.Se mandateaza primarul, viceprimarul comunei si personalul aferent 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului îm-
preună cu autoritățiile/instituțiile competente să facă demersurile necesare în ve-
derea organizării evenimentului, conform prevederilor legale;

 Art.4.Primarul, viceprimarul comunei Scoarța, județul Gorj și personalul  afe-
rent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate duc la îndepli-
nire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale care reglemen-
tează acest aspect;

Art.5.Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în 
condițiile legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și comple-
tările ulterioare;

Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județul Gorj, 
primarului, viceprimarului Comunei Scoarța, Biroului Financiar – Contabil și Bi-
roului Achiziții Publice  din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei 
Scoarta si va fi adusa la cunostiinta publica, conform prevederilor legale, care 
reglementeaza acest aspect.

Nr._49_/ 27.09.2018
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Troița de la Bobu, monument Troița de la Bobu, monument 
al respectului pentru străbunial respectului pentru străbuni

Partea de Nord a Olteniei, unde 
au trăit și strămoșii noștri face parte 
din teritoriile de veche locuire umană 
ale țării noastre.

Din studiul unor izvoare istorice 
nescrise și scrise, hărți s.a., rezultă 
că satele în cea mai mare parte s-au 
întemeiat pe dealuri și văile unor ape 
și erau alcătuite  din grupuri mici de 
case (bordeie, colibe) dispersate, 
neordonate în locurile cele mai fa-
vorabile  respectiv cele cu terenuri 
însorite aproape de sursele de ape, 
ferite de vânturi și inundații, în apro-
pierea pădurilor care asigurau legă-
tura între grupurile de case (bordeie) 
construite pe dealuri, între acestea și 
terenurile  pe care le cultivau sau își 
pășunau animalele.

Cele mai vechi  sate  întemeiate 
pe teritorul fostei comune Bobu au 
fost Dârmoxa, (Dârmoxa, Dârmo-
cul), Ibanu, Cîmpu Mare și Colibași 
ce au făcut parte din fosta comună 
Bobu până în anul 1968 când au fost 
desființate prin lege.

Satul Dârmoxa era compus din 
mai multe așezări mai mici ca număr 
și care s-au întemeiat pe  “Dealul 
Dârmoaxei” numit “Dealul Bobului” 
mai târziu, denumire păstrată și în zi-
lele noastre “Dealul Bobaia” din veci-
nătatea văii Bobaia, unde astăzi sunt 
dealurile numite Doroparu, Negrești, 
Lungulești,Prandești, Corecești, 
Mazilești, La Loturi, s.m.d. Denu-
mirea celor mai multe sate provine 
de la numele unor persoane (antro-
ponime) mai înstărite și care aveau 
anumite responsabilități în cadrul 
așezării astfel: (La Luțăști,  Negrești, 

Lungulești, Prandești, Corecești, 
Dârmoaxe,  denumire ce încă nu 
se poate stabili cu precizie.  Aceste 
dealuri erau situate pe lângă văile 
unor ape: “Valea  Bobului, Valea lui 
Anghel, Valea Bobăii, s.a.

Unele sate și-au schimbat nume-
le în urma strămutării populației în 
alt loc. De asemenea, este cunos-
cut faptul că unele sate au dispărut 
în urma strămutării populației satelor 
din vechea vatră pe o nouă vatră de 
locuire determinate de anumite mo-
tive; interesele și nevoile oamenilor 
de a avea resurse  de trai mai bune 
sau prevederile unor legi(ex.- regula-
mentul organic din 1831 după insta-
urarea stăpânirii austriece din  anii 
1718-1739, Legea Rurală din 1864 
așa cum s-a întâmplat cu satele Dâr-
moxa, Luțăști, s.a.

Satele erau alcătuite din case 
(bordeie) răsfirate, risipite, determi-
nate de configurația terenului (dea-
luri, văi ce despărțeau dealurile), dar 
și de caracterul economiei în care 
predomină agricultura.

Agricultura era reprezentată de  
cultivarea cerealelor (grâu, orz, mei), 
cultivarea pomilor fructiferi, a viței de 
vie, a legumelor și creșterea anima-
lelor.

Strămutarea  popu-lației satelor 
amintite a început mai înainte de 
1831 și a continuat și după acea 
dată. În noua vatră de locuire  s-au 
întemeiat noi așezări, sate ca Bobu, 
Raba, Mogoșani s.a. sate care există 
și în prezent.

În dealul Dârmoaxei (Dârmoxa), 
chiar în apropierea drumului de cul-

me numit azi “Drumul Dealului” din 
care se ramifică drumul ce duce spre 
Valea Bobului și Dealul Luțăști, pre-
cum și spre pivnițele glodenilor unde 
azi este pivnița lui Ceroidin satul 
Glodeni s-a aflat o biserică din lemn, 
locul fiind și azi numit “La Biserica 
Bătrână”, acesta fiind un argument  
al ideii ca satul  Dârmoxa și-a avut 
vechea vatră de locuire aici, adică pe 
Dealul Dârmoaxei și se conturase ca 
o așezare statornică și puternică cu o 
populație mai numeroasă care avea 
o credință și un cult al morților.

Pe acest loc, astăzi este o pădu-
re de foioase, un tufăriș, terenul fiind 
azi proprietate privată.

Îmi amintesc că în acest loc înflo-
rea liliacul de culoare vișinie.

Tot pe acest loc, eu, în anii copilă-
riei mele, cât și alți locuitori din satul 
Bobu am văzut oase umane, cioburi 
de vase de lut, bucăți din crucile de 
lemn dovadă că biserica era folosită 
nu numai pentru săvârșirea slujbelor 
religioase, ci ca și cimitir unde erau 
îngropați cei morți.

Până în prezent  nu există nici o 
dovadă că ar fi existat o altă biserică 
mai veche  în vreo altă așezare.

De aceea probabil locul a fost 
numit “La biserica bătrână”, așa cum 
este cunoscut și în prezent sau pen-
tru  că a fost prima biserică ridicată 
de strămoșii noștrii.

În Dealul Luțăști de pe Valea Bo-
bului, unii localnici printre care ră-
posatul Romică Vodislav din Bobu 
a afirmat că părinții îi vorbeau de 
existența altei biserici de lemn în 
punctul numit pe atunci  “La Penciu”  
sau  “La Bordeie”, denumire ce pro-
vine fie de la numele unei persoane 
mai înstărite și cu o autoritate mai 
mare între locuitorii satului Luțăști, fie 
de la existența mai multor bordeie și 
că aceasta a fost mutată în anul 1850 

în Dealul Gorgania în urma strămutării lo-
cuitorilor într-un alt loc unde mai târziu s-a 
întemeiat satul (cătunul) Raba, care este 
și astăzi, adică acolo unde astăzi se afla 
biserica din Dealul Gorgania cu hramul 
“Adomirea Maicii Domnului”, unde este 
și cimitirul pentru locuitorii satului Raba și 
o parte însemnată a locuitorilor din satul 
Bobu  de azi unde se țineau slujbele  reli-
gioase în ziua de 15 august ale fiecărui an, 
unde aveau loc hore populare și praznice 
la care veneau oameni din satele Bobu și 
Raba sau din alte sate vecine.

Biserica din așezarea de pe Dealul 
Luțăști  numită “Biserica de la Penciu” sau 
“Biserica de la Bordeie” ca urmare a stră-
mutării populației înainte și după anul 1831 
a fost strămutată în Dealul Gorgania unde 
azi este Biserica din Gorgania  cu hramul 
“Adormirea Maicii Domnului” și cimitirul.

Cercetătoarea Cristache Ioana Panait 
într-o lucrare a sa a menționat că strămu-
tarea Bisericii de la Penciu a avut loc  în 
anul 1860 din motivele arătate  folosindu-
se material provenit din demolarea Biseri-
cii de la Penciu; de aceea se poate afirma 
că forma bisericii vechi a fost ca și cea a 
Bisericii noi din Gorgania, de navă. 

Precizez că strămutarea Bisericii de la 
Penciu a avut loc în anul 1836, așa cum 
rezultă din scrierea cu litere chirilice de pe 
tetrapodul din Biserica din Gorgania.

Biserica veche de lemn  din Dealul Dâr-
moxa, unde era și satul cu același nume,  
exista și în anul 1688 cum rezultă din zapi-
sul dat de Constantin Brâncoveanu domn 
al Țării Românești (1688-1714) din care 
redăm un fragment “cu bună pace de că-
tre Gherghina feciorul lui Drăghici Bircea-
nul și de către feciorii lui pentru ca Gheor-
ghe Vornicul Sărdănescu au fost cumpărat 
acest sat  Dârmoxa  de la Drăghici, tatăl 
Gherghinei Birceanul … iar după moartea 
lui ….Paraschiva Pan și Preda capitanul 
Cepleanul, frații săi ….au făcut tocmeala 
cu părintele Vasile Arhimandritul …. de au 
dat la Sfânta Mănăstire Tismana  pentru 
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L
ucrările de amenajare a 
noii clădiri a primăriei au 
fost realizate de o firmă 

din Târgu-Jiu. 
Administraţia locală a alocat 

330.000 de lei, din bugetul local, 
pentru finalizarea lucrărilor la clă-
direa din spatele imobilului în care 
funcţionează primăria, lucrări înce-

Corpul nou al Primăriei Scoarța a fost inaugurat în prezența Corpul nou al Primăriei Scoarța a fost inaugurat în prezența 
ofi cialităților județeneofi cialităților județene
Prefectul judeţului Gorj, Ciprian Florescu, a participat luni, 17 septem-
brie 2018, la inaugurarea unui nou corp la sediul primăriei din comuna 
Scoarţa. În noua clădire funcţionează acum patru servicii din primărie, 
sala de şedinţe, cea de căsătorii şi de protocol. La inaugurare au partici-
pat şi Ninel Muja - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj şi Ion Işfan 
- inspector şcolar general.

pute acum 13 ani, rămase nefinali-
zate. Iniţial, clădirea a fost gândită 
pentru a fi folosită ca remiză de 
pompieri. Anul acesta, proiectul 
a fost refăcut, iar imobilul a fost 
transformat într-o aripă a primăriei, 
modernă şi compartimentată co-
respunzător, iniţiativa fiind a prima-
rului Ion Stamatoiu.

tot satul  Sărdănești, tot satul Dârmoaxei  
cu biserica de acolo.

De la unii locuitori ai satului Bobu, am 
aflat că această biserică a avut legături cu 
schitul  de călugări  existent în apropiere, 
probabil pe Valea Bobăii și Dealul Luțăști.

Informația poate corespunde adevă-
rului pentru că locul unde se presupune 
că a existat schitul poartă denumirea de 
“Schit”  sau “La Schit” de pe Valea Bobu-
lui acolo unde azi terenul este proprieta-
tea urmașilor lui Dinica Cîrstea, locuitor al 
satului Scoarța unde are un șălaș pentru 
animale.

Biserica din Dealul Dârmoaxei, ca toa-
te bisericile construite și în alte părți ale 
zonei, erau construite din lemn cioplit, re-
spectiv bârne de lemn groase esența de 
gorun  așa cum se poate observa și as-
tăzi  la Biserica din Gorgania și Biserica 
din Bobaia încheiate fără a se folosi cuiele 
metalice sau scoabele, încheiat la capete 
în formă de coadă de rândunică.

Pereții din bârne de lemn  erau și 
sunt așezați pe o temelie de piatră, iar 
acoperișul este în patru ape.

Erau acoperite cu șindrilă adică plăci 
de scândură subțiri așezate ca solzii de 
pește. Planul constructiv era în formă de 
corabie (navă) asemenea celor mai mul-
te biserici existente pe teritoriul județului  
Gorj.

 Aveau un altar în partea dinspre răsă-
rit  și un pronaus unde se oficiau slujbele 
religioase cu diferite ocazii (înmormântări, 
parastase, s.a.). 

Biserica din Dealul Dârmoaxei a fost 
mutată în Dealul Bobului în anul 1816 
așa cum este scris pe pisania de la ca-
tapeteasma aflată în Biserica din Bobaia, 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, locali-
tatea Bobu.

 Pe locul unde a fost satul Dâr-
moxa și Biserica satului  azi numit 
Dealul Bobului, s-a ridicat o troiță cu 
participarea unor locuitori din Paro-
hia Bobu: Păunescu V.Gheorghe, 
Negrea Dănuț, Moraru Gheorghe, 
Prandea Alexandru, Negrea Lucian, 
Chirilă Vasile și Gâlcescu Mircea și 
care a fost sfințită în data de 8 sep-
tembrie 2018 de către preotul Rota-
riu  Cristinel Terente, cel care a avut 
inițiativa construirii troiței. 

Troița este construită din țeavă 
metalică pe care este fixată o placă 
de marmură  cu inscripția: “Aceas-
tă troiță s-a ridicat prin strădania 
enoriașilor din Parohia Bobu pe lo-
cul unde a fost Biserica Dârmoaxei 
numită și Biserica Bătrână cu hramul  
Sf. Ioan  Botezătorul  și cimitirul sa-
tului Bobu (Dârmoxa) cinstindu-ne  
strămoșii  spre lauda sfinților părinți 
și a generațiilor viitoare”  .

Cimitirul era al satului Dârmo-
xa și nu al satului Bobu, căci satul 
Dârmoxa a dispărut după anul 1831 
ca urmare a strămutării populației 
acestuia  într-un alt loc unde s-au 
întemeiat așezări noi numite satul 
Bobu și satul (cătunul) Raba. Deci nu 
este vorba de o schimbare a numelui 
Dârmoxa cu Bobu.

Troița este un loc de pomenire a 
strămoșilor înaintașilor noștri care au 
fost primii oameni care au trăit aici, 
ale căror nume nu pot fi cunoscute  
nefiind documente  în acest scop, 
este un loc de popas pentru cei care 

vor vizita acest loc și pentru trecători, 
este o agapă frățească unde se pot 
organiza mese de pomenire în fie-
care an, este o lucrare  de respect 
și recunoștiință  față de locuitorii pri-
melor așezări umane de pe teritoriul  
fostei comune Bobu care au creat 
primele bunuri materiale și spiritua-
le, primele tradiții  și 
obiceiuri care au de-
venit o zestre pentru 
urmașii, urmașilor  
acestora care au lă-
sat și pământul  lor 
moștenire  pentru 
urmașii lor până în 
zile de  azi, pe care 
l-au lăsat pentru aș 
produce hrana, pe 
care l-au pășunat cu 
animalele, pe care 
l-au apărat cu mari 
sacrificii chiar cu 
prețul vieții pentru a 
nu fi cotropit de orice 
dușman.    

Cunoscând pe 
înaintașii noștri și 
faptele lor, avem mo-
tive, noi generațiile 
de azi și generațiile 
viitoare să fim mândri 
de înaintași care au 
creat cele dintâi bu-
nuri materiale, unelte 
care la început erau 
din piatră, apoi din 
metal, vase de pă-
mânt, case de locuit 
s.a.

Să trăim mai puternic exemplul 
ce ni l-au lăsat și să-l continuăm și 
prin acesta, ne exprimăm  respectul 
și recunoștiința  față de ei. Să-i po-
menim noi și urmașii noștri venind 
cel puțin în fiecare an în locul  unde 
este această sfântă troiță.

 Prof. TITU ZĂLOG
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HOTĂRÂRE
privind combaterea și 
distrugerea Ambroziei 

"Ambrosia artemisiifolia"
în Comuna Scoarța, 

Județul Gorj
Art.1. Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor pu-

blice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazine-
lor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi dis-
trugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru 
evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în 
cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane;

Art.2. În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii 
acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor pu-
blice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai ba-
zinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea 
acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la 
data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, 
smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. 

Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii 
ambrozia;

Art.3.(1) Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana am-
brozia se declanşează primăvara după răsărirea acestei buruieni şi se încheie 
cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o dife-
renţiere vegetativă faţă de celelalte specii de buruieni.

(2) Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia 
de pe raza teritorială a Comunei Scoarta se efectuează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele 
desemnate din cadrul acestora.

(3) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (2), autorităţile administra-
ţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a 
constatat existenţa buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut de lege cel 
târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

(4) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin.(3), autorităţile administraţi-
ei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, la-
curilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate 
focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut in H.Gv.
nr.707/2018, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

(5) După transmiterea somaţiilor de către autorităţile administraţiei publice 
locale, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţină-
torii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor 
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai ba-
zinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia, se fac de către o comisie mixtă,  denumită în continuare 
Comisia, constituită prin ordin al prefectului;

(6) Preşedinţia şi secretariatul Comisiei se asigură de către direcţiile pentru 
agricultură judeţene;

(7) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau alti parteneri institutionali 
desfăşoară anual campanii de informare şi conştientizare cu privire la buru-
iana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, 
administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 

sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana 

ambrozia;

(8)Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea 

buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de 

locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul 

unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile 

agricole, erbicidarea, după caz.

Metodele prevăzute mai sus  se aplică potrivit recomandărilor specialiştilor 

din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene;

Autorităţile administraţiei publice locale supraveghează aplicarea metode-

lor pe toată perioada de vegetaţie.

(9) Membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată 

existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei cen-

tralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale.

Art.4 (1) Comisia efectuează primul control în teren pentru toate localităţile 

semnalate în centralizator în perioada 1 iulie - 15 iulie a fiecărui an;

(2) În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia 

constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau 

deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursu-

rilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, aceasta 

întocmeşte un proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii 

contravenţionale, denumit în continuare proces-verbal, aplicând sancţiunea 

“Avertisment“;

(3)Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale din care un 

exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei 

pe raza căreia s-a constatat existenţa terenului infestat şi un exemplar rămâne 

la Comisie;

(4)Comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienţilor 

sancţionaţi cu sancţiunea „Avertisment“ în perioada 16 - 31 iulie a fiecărui an;

5)În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin.(1) Comisia 

constată nerespectarea prevederilor art.1 din legea nr. 62 din 9 martie 2018 

privind combaterea buruienii ambrozia de către proprietarii sau deţinătorii de 

terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, la-

curilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, după caz, sancţionaţi cu 

“Avertisment“, aceasta încheie un nou proces-verbal în trei exemplare origina-

le şi aplică sancţiunile prevăzute de art. 3 alin. (2) din legea nr.62 din 9 martie 

2018 privind combaterea buruienii ambrozia;

(6)La cel de-al doilea control Comisia realizează imagini video/foto datate 

şi relaţionate cu indicatori stabili din locaţie şi cu suprafeţele infestate, care se 

arhivează;

(7)După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit 

prevederilor art.28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Secretariatul Comisiei înregistrează seriile şi numerele proceselor-ver-

bale cu sancţiunile aplicate într-un registru special, la sediul direcţiei pentru 

agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(9) Comisia transmite către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, benefici-

arii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cur-

surilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole un raport 

de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat 

prevederile legii, situaţia persoanelor care au fost sancţionate cu avertisment, 

precum şi a celor sancţionate cu amendă, pe localităţi, până cel târziu la data 

de 30 noiembrie a fiecărui an, considerându-se atribuţie de serviciu;

Art.5 În anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii 

agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora, verifică, con-

stată şi stabilesc suprafeţele de teren cu buruiana ambrozia, până cel târziu la 

data de 1 octombrie.
Nr._50_/ 27.09.2018
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Locuitorii din Scoarţa vor 
beneficia în perioada ur-
mătoare de lucrări gratuite 

pentru a-şi cadastra proprietăţile 
pe care le deţin pe raza comunei, 
finanţarea fiind asigurată prin fon-
duri europene la nivelul mai multor 
localităţi din judeţ şi din ţară.

Primarul Ion Stamatoiu a avut 
deja în a doua jumătate a lunii sep-
tembrie prima întâlnire cu o parte 
din consătenii săi şi cu reprezentan-
ţii firmei, care se va ocupa de lucră-
rile respective, la final el făcând un 
apel public către ceilalţi locuitori din 
Scoarţa pentru a se prezenta şi ei 
la primărie cu documentele în baza 
cărora să fie înscrişi în program.

Edilul a ales să îşi transmită 
mesajul pe o reţea de socializare, 
Facebook-ul dovedindu-se util la a 
intermedia dialogul dintre primar şi 
oamenii din localitate. 

“Azi, 20.09.2018, la sediul Pri-
măriei Scoarţa a avut loc o întâlnire 

Un nou apel pentru cadastrarea 
gratuită a terenurilor din Scoarța

cu cetăţenii din zona Scoarţa şi fir-
ma care se va ocupa de cadastra-
rea gratuită a terenurilor extravilan 
şi fond forestier conform proiectului 

de cadastrare pe fonduri europe-
ne. 

Toţi cetăţenii sunt rugaţi să se 
prezinte la sediul Primăriei Scoarţa 

cu toate actele ce le deţin indiferent 
de vechimea acestora. Vă mulţu-
mim pentru înţelegere!”, a transmis 
Stamatoiu.

Activitate intensă pentru Activitate intensă pentru 
coderii din Scoarțacoderii din Scoarța

Numărul copiilor, care frecve-
tează biblioteca din Scoarța, a 
crescut în această toamnă, spun 
reprezentanții instituției, care dau 
exemplu o elevă de clasa a VII-a 
care a trecut, de puțin timp, pragul 
clubului CODE Kids, The Thinkers 
din Scoarța (Gorj) din dorința de a 
învăța cât mai multe limbaje de pro-
gramare. 

Eleva își dorește astfel să de-
vină un programator de succes. 
“Andreea a  auzit la începutul ve-
rii de club și a aderat fără să stea 
pe gânduri, a recuperat cursurile și 
ușor, ușor a devenit motorul care 

trage înainte grupa de începători”, a 
precizat Mioara Simona Gheorghe, 
bibliotecarul instituției.

Noua venită și-a învățat colegii 
să facă și origami și quilling și le-a 
promis că va aduce kit-ul arduino 
pe care îl are acasă să îl programe-
ze împreună cu ei la bibliotecă. 

Activitățile din club sunt cunos-
cute, la începutul lunii septembrie, 
membrii clubului de coding din co-
muna Scoarța au fost vizitați de 
Ovidiu Ana de la Fundația Progress.
Copiii l-au ascultat cu mare interes 
și au fost plăcut impresionați de 
prezența acestuia.
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Î
n urma campaniei de colec-
tare a deşeurilor din comu-
nele şi din oraşele judeţului 

a rezultat cantitatea de 18 tone de 
gunoi. Este vorba de cantităţile de 
deşeuri aduse, în primă fază, la de-
pozitul central de la Târgu-Jiu. 

“Ne aşteptăm să mai aducă de-
şeuri şi cel mai probabil cantitatea 
totală va creşte. Vom vedea exact 

Odată cu “Let’s do it, România!“ s-a Odată cu “Let’s do it, România!“ s-a 
declanșat curățenia generală la Scoarța!declanșat curățenia generală la Scoarța!
Campania de curăţenie naţională “Let’s do it, România!“ de-
rulată, la jumătatea lunii septembrie, la nivelul judeţului Gorj a 
fost încununată de succes. La aceasta au participat mii de vo-
luntari, dar şi angajaţi ai autorităţilor publice locale, instituţiilor 
deconcentrate de la nivelul municipiului Târgu-Jiu. Acţiunea a 
fost coordonată de Serviciul pentru Gestionarea Problemelor 
de Salubritate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 
de societatea Polaris, în depozitul căreia au fost strânse toa-
te deşeurile. La Scoarța, zeci de voluntari au ieșit, în septem-
brie,  în natură pentru a curăța localitatea de gunoaie în ziua 
curățeniei generale, declanșată, oficial, la Scoarța. Activitatea 
care s-a bucurat de prezența edilului Ion Stamatoiu, de cea a 
consilierilor locali, a angajaților primăriei și a simplilor cetățeni 
a fost una rodnică.

care vor fi cifrele finale. Este o can-
titate mulţumitoare“, a spus, pe 17 
septembrie, Dumitru Pătraşcu, di-
rectorul Polaris Târgu-Jiu.

Activitatea declanșată în comu-
na Scoarța a fost, de asemenea, 
fructuoasă, câteva mii de kilogra-
me de deșeuri fiind colectate de pe 
lângă marginile de poduri, de pe 
marginea drumurilor și de pe ariile 

naturale ale localității. 
De altfel, în Scoarța se fac 

acțiuni similare de voluntariat anual. 
La acestea participă de regulă elevi 
ai localității, angajații primăriei, con-
silieri locali și chiar unii localnici. 

Toți dau dovadă astfel de spirit 
civic, ei încercând să le ofere locu-
itorilor, prin gestul lor, un exemplu 
personal, dar și o lecție pentru păs-
trarea curățeniei în comună.

Mișcarea “Let’s do it România” 
se organizează deja de câțiva ani 

în județul nostru, iar cantitatea de 
deșeuri colectată în Gorj nu pare să 
scadă, de la an la an. Participanții 
speră să schimbe în special men-
talitatea cetățenilor care trebuie să 
respecte mediul înconjurător. De 
altfel, zonele în care au lucrat, în 
aceste zile, voluntarii, în Gorj, sunt 
unele dintre cele mai afectate. Și 
aici nu este vorba doar despre gu-
noaie menajere aruncate în natură, 
ci și de moloz sau alte deșeuri din 
construcții.


