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OBLIGAȚII CONFORM HCL NR 
9/26.01.2018 PRIVIND BUNA 

GOSPODĂRIRE A UNITĂȚII 
ADMINISTRATIV TERITORIALE

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR
a)întreținerea și curățenia locuințelor și a terenurilor pe care le dețin 

în proprietate, chirie sau concesiune, a anexelor gospodărești, a curților 
si îmrejmuirilor acestora, delimitarea și împrejmuirea terenurilor aflate în 
proprietatea în intravilanul localității;

b)curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la 
frontal străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora;

c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate 
de primar, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;

d)repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
e)menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau 

a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare 
pe care le folosesc;

f)îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor 
în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g)păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice;
h)respectarea măsurilor pentru asigurarea igienei publice și a 

curățeniei;
i)depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai în locuri 

special amenajate de autoritățile administrației publice locale;
j)curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile 

publice;
k)curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podetelor aferente 

proprietății, efectuarea lucrărilor de curățire, toaletare și văruire periodică 
a copacilor aferenți proprietății;

l)întreținerea curățeniei pe terenurile deținute de populație și pe 
care nu sunt construcții, prin curățarea vegetației, fără a pune în pericol 
siguranța cetățenilor din apropiere;

OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, ALE AGENȚILOR 
ECONOMICI ȘI ALE CELORLALTE PERSOANE JURIDICE

a)întreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care iși 
desfășoara activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reaparații, amenajări 
și alte lucrări specifice;

b) asigurarea reparării, spălarii geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea 
celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care iși 
desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea perio-
dică a acestora;

c)asigurarea curățeniei la locurile de depozitare a materialelor în 
curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe 
căile de acces;

d)asigurarea igienei în imobilele și incintele deținute sub orice formă, 
prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare;

e)depozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, 
agricole, precum și a materialelor refolosible;

f)efectuarea și menținerea curățeniei trotuarelor, a părții carosabile 
a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și 
îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor și 
incintelor în care iși desfășoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale;

g)respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea 
igienei publice și curățeniei;

h)asigurarea curățirii mijloacelor de transport și a utilajelor, la intrarea 
acestora pe drumurile publice.

Acte necesare pentru depunerea 
dosarelor de Subvenţie la încălzirea 

locuinţei cu Lemne şi cărbuni:
- Cerere și declarație pe proprie răspundere (viza taxe și impozite, 

viza fond funciar) 
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ 

etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat etc;
- Carte de identitate autoturism / motocicletă;
- Adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon  pensie/şo-

maj/alocaţie/ indemnizație
- Adeverință registrul agricol 
- Rapoarte din programul PATRIMVEN – ANAF privind veniturile re-

alizate
- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și 

studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’
 - Dosar cu şină.
Beneficiază de această subvenție Familiile și persoanele singure ale 

căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 
lei.
    

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea 
acordării ajutorului social

Bunuri mobile
1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a 

anexelor gospodăreşti
2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 

intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 
rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu 
au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*
1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechi-

me mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu 
handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor depen-
dente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2.Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 
10 ani

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără 
remorci, rulote, autobuze, microbuze

4.Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor 
necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
„Delta Dunării”

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1.Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobân-

zii
Terenuri/animale şi/sau păsări
1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări anuală depăşeşte suma de 

1.000 euro suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la exclu-

derea acordării ajutorului social.
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Lista consilierilor locali Lista consilierilor locali 
ai Consiliului Local Scoarțaai Consiliului Local Scoarța

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

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării 

UAT Bărbătești
  la Asociația de Dezvoltare 

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

tară “ADIA” Gorj  a UAT Bărbătești;

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._52_/ 29.10.2018

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării 

UAT Negomir la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară 

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

tară “ADIA” Gorj  a UAT  Negomir;

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._53_/ 29.10.2018

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării UAT 

Săcelu la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară "ADIA" - Gorj

 Art.1.Se aprobă  aderarea  la  Asociația  de  Dezvoltare Intercomuni-

tară “ADIA” Gorj  a UAT Săcelu;

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._54_/ 29.10.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 

Agendei Culturale a Comunei Scoarța 
pentru anul 2019

Art.1 - Se aprobă Agenda Culturală a comunei Scoarța pentru anul 2019, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 Art.2 – Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea mani-

festărilor prevăzute la art.1  se face de la buget local;

 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va răspunde com-

partimentul de cultura, primarul comunei Scoarța și compartimentul financiar 

contabil.  

 Art.4 - Prezenta Hotărâre se comunică:

-Instituției Prefectului Gorj;

-Primarului comunei Scoarța;

 -Compartimentului contabilitate si cultură al primăriei Comunei Scoarta;
Nr._55_/ 29.10.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 

local al comunei Scoarța aprobat 
pentru anul 2018 

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, 

judetul 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.

Art4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde primarul si 

biroul financiar contabilitate  din cadrul Primariei comunei Scoarţa;
Nr._56_/ 29.10.2018
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1.15 IANUARIE 2019

Eminescu și prietenii săi - Recitări poezii+expoziție desene 

            inspirate din  versurile marelui poet

Organizatori - Primăria Scoarța 

                    -Consiliul Local Scoarța

                -Căminul Cultural Scoarța”Pompiliu Marcea”

            -Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

 Parteneri -Școala Gimnazială Scoarța

2. 23  IANUARIE 2019

Unirea-n cuget și simțiri-joc și cânt

Organizatori -Primăria Scoarța 

                      -Consiliul Local Scoarța

                     -Căminul Cultural Scoarța ”Pompiliu Marcea”

                 -Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

 Parteneri -Școala Gimnazială Scoarța

  

3.MARTIE 2019

Fantezii de primăvară – mărțișoare, felicitări, colaje, picturi

Organizatori – Primăria Scoarța

                     -Consiliul Local Scoarța 

                     -Căminul Cultural Scoarța ”Pompiliu Marcea” 

                - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

Parteneri-Școala Gimnazială Scoarța

4.8 APRILIE 2019

 Ziua Internațională a Romilor

 Organizatori –Primăria Scoarța

                      - Consiliul Local Scoarța

    

5.09 MAI 2019

Ziua Europei –Uniunea Europeană – Călător prin Europa

Organizatori – Primăria Scoarța

                      -Consiliul Local Scoarța

                     -Căminul Cultural Scoarța ”Pompiliu Marcea”  

                - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

Parteneri-Școală Gimnazială Scoarța

6.18-19 MAI 2019

Festivalul Limbii Române “Doina Maria Cirstea”- ediția a 

III-a

Organizatori – Școala Gimnazială Scoarța

7.27 MAI 2019

Hramul satului Pișteștii din Deal –Rusaliile- Hora satului

Organizatori-Primăria Scoarța

                     -Consiliul Local Scoarța

8.29 IUNIE 2019

Hramul satului Scoarța Sf. Petru și Pavel-Hora satului

                                             Anexă la proiectul  privind  aprobarea 
Agendei Culturale a Comunei Scoarța pentru anul 2019ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI SCOARȚA

AGENDA CULTURALĂ 2019
Organizatori –Primăria Scoarța

 - Consiliul Local Scoarța

9.15 AUGUST 2019

Hramul satului  Bobu  Adormirea Maicii Domnului –Hora satului

Organizatori-Primăria Scoarța

                    - Consiliul Local Scoarța

   

10.8 SEPTEMBRIE 2019

Nașterea Maicii Domnului - Hora satului la Stadionul Scoarța

Organizatori –Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

11.1 OCTOMBRIE 2019

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Organizatori –Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

12. 15-18 OCTOMBRIE 2019 

Simpozion Național “POMPILIU MARCEA-istoric și critic li-

terar, fiu al comunei Scoarța”

Organizatori  -Centrul Județean pentru Conservarea și Pro-

movarea Culturii Tradiționale Gorj

                      -Primăria Scoarța 

                     -Consiliul Local Scoarța

                   -Căminul Cultural Scoarța “Pompiliu Marcea”

               -Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu  Marcea”

                 -Fundația Culturală “Pompiliu Marcea”

Parteneri  - Consiliul Județean Gorj

                 -Biblioteca Județeană  “Christian Tell” Gorj

                 -Primăria Tg-Jiu

                 -Inspectoratul Școlar Județean Gorj

                 -Școala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, Tg-Jiu

                 -Școala Gimnazială Scoarța

                

13.  29 NOIEMBRIE 2019

                    - 101 ani de la Marea Unire 1918-2019

    Organizatori-Primăria Scoarța

                        -Consiliul Local Scoarța

                       -Căminul Cultural Scoarța “Pompiliu Marcea”

                    - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

    Parteneri-Școala Gimnazială  Scoarța

14.19-20 DECEMBRIE 2019

Miracolul Crăciunului-colinde de iarnă

Organizatori –Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

                    -Căminul Cultural Scoarța ”Pompiliu Marcea” 

Parteneri- Școala Gimnazială Scoarța
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POMPILIU MARCEA 90 de ani de la naștere
Pe data de 19 octombrie 

2018 a avut loc în loca-
litatea Bobu din comu-

na Scoarța, Simpozionul Cultural 
”POMPILIU MARCEA – istoric și 
critic literar, fiu al comunei Scoarța”, 
cu ocazia omagierii a 90 de ani de 
la nașterea profesorului și scriitoru-
lui Pompiliu Marcea și inaugurarea 
Căminului Cultural Bobu. Manifes-
tarea culturală a fost organizată de 
Primăria Scoarța și Fundația Cul-
turală „Pompiliu Marcea”. La cele 

două evenimente culturale:
- Ediția omagială a Simpozionu-

lui Cultural Anual înscris în Agenda 
Culturală a județului Gorj, dedicat 
prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, cri-
tic și istoric literar, originar din com. 
Scoarța, satul Colibași, jud. Gorj și

- Inaugurarea Căminului Cultural 
Bobu, dotat la standarde europene, 
au participat pe lângă autoritățile lo-
cale în fruntea cărora s-a aflat dom-
nul Ion Stamatoiu, primarul com. 
Scoarța și domnul Ciprian Florescu 
– Prefectul Județului Gorj, domnul 
Gheorghe Nichifor – Vicepreședinte 
al Consiliului Județean Gorj, primari 
și viceprimari ai localităților județului 
Gorj, cadre didactice universitare și 
preuniversitare, elevi și foarte mulți 
cetățeni ai comunei Scoarța și ai 
județului Gorj.

De asemenea, cu această oca-
zie au fost prezenți interpreți de mu-
zică populară și formația de dansuri 
populare a Ansamblului Profesio-

nist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu, 
care au susținut un program artistic 
deosebit. 

Participanții la aceste evenimen-
te au fost întâmpinați de către pri-
marul comunei Scoarța, domnul Ion 
Stamatoiu, care îmbrăcat în costum 
național însoțit de trei doamne, de 
asemenea, îmbrăcate în costum 
național, au prins în pieptul fiecă-
rui participant cocarde tricolore 
pe care era scris: 100 – România 
– 1918 -2018 - Sărbătorim împre-

ună – SIMPOZION „POMPILIU 
MARCEA” - 2018 la intrarea în Că-
minul Cultural erau arborate drape-
lul tricolor și al Uniunii Europene, 
precum și benner-ul pe care era 
scris: Simpozion Cultural „Pompiliu 
Marcea – istoric și critic literar, fiu 
al comunei Scoarța” - 19 octombrie 
2018.

Manifestările au debutat cu 
Simpozionul Cultural „Pompiliu 
Marcea”, care a fost deschis de că-
tre Ion Marcea, nepotul scriitorului 
și în discursul susținut a spus, că 
lansează cu această ocazie cartea 
„Pompiliu Marcea - 90 de ani de la 
naștere” și Revista omagială „Pom-
piliu Marcea”. De asemenea, a 
mulțumit invitaților și participanților 
la acest eveniment și  a spus că 
moderatorul acestei manifestări 
culturale este profesorul și poetul 
Nicolae Dragoș, după care a pre-
zentat invitații la acest eveniment 
cultural: conf. univ. dr. Ion Popescu-

Brădiceni, prof. dr. Zenovie Cârlu-
gea, inspector școlar prof. George-
ta Popescu, prof. Ion Trancău, critic 
literar și prof. Teodor Voicu.

 Cele 200 de exemplare de carte 
și 200 de revistă s-au epuizat încă 
de la începutul manifestării. 

În continuare domnul  Ion Mar-
cea a dat cuvântul domnului Ion 
Stamatoiu, primarul comunei, care 
în calitate de gazdă a adresat cu-
vântul de bun venit invitaților și tutu-
ror participanților, după care a luat 
cuvântul domnul Nicolae Dragoș. 

Acesta în calitate de moderator, 
a dat cuvântul domnului Ion Tran-
cău, Zenovie Cârlugea, Georgeta 
Popescu, Ion Popescu-Brădiceni, 
Teodor Voicu și Titu Zălog. În dis-
cursul lor toți au evocat persona-
litatea, viața, activitatea și opera 
marelui cărturar gorjean, au remar-
cat rigoarea scrierilor sale, cât și 
pregătirea solidă pe care o avea ca 
profesor universitar. 

Toate acestea îl fac inconfunda-
bil în peisajul cultural românesc, fi-
ind una din personalitățile de marcă 
din cultura română din a doua jumă-
tate a veacului trecut. În continuare 
a luat cuvântul Ion Marcea, care a 
înmânat diplomele și premiile acor-
date în cadrul Proiectului Educativ 
Județean – „Pompiliu Marcea – în-
tre oglinzile timpului”. 

Diplomele și premiile au fost 
acordate după cum urmează:

Premiul I – prof. Gheorghița 
Clipicioiu pentru studiul: Pompiliu  
Marcea-Repere ale moralității în 
critica literară 

Premiul II – prof. Oana Mirela 
Tudor pentru studiul: Pompiliu Mar-
cea sau conștiința de sine a litera-
turii

Premiul III – prof. Elena Ștefania 
Pânișoară pentu studiul: Ipostaze 
ale ideii de feminitate în opera lui 
Sadoveanu - din perspectiva criti-
cului Pompiliu Marcea

Mențiune – prof. Teodor Voicu 
pentru studiul: Pompiliu Marcea – 

model de conduită morală  și inte-
lectuală pentru mine

Fundația Culturală „Pompi-
liu Marcea” a continuat să acorde 
prin nepotul scriitorului patru pre-
mii și diplome de excelență, așa 
cum a făcut încă din debutul ma-
nifestărilor culturale, organizate în 
primăvara acestui an la Colegiul 
Național „Spiru Haret” în Amfitea-
tru „Pompiliu Marcea”, când a pre-
miat trei personalități culturale, iar 
manifestările au continuat în luna 
mai când lui Pompiliu Marcea i s-a 
acordat și dezvelit o stea pe Aleea 
Celebrităților gorjene din municipiul 
Tg- Jiu și încheindu-se în aceas-
tă zi cu premierea următoarelor 
personalități: Nicolae Dragoș, Ion 
Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlu-
gea și Ion Trancău. 

În continuare au urmat momente 
emoționante, înălțătoare, când un 
grup de elevi de la Școala Gimnazi-
ală Scoarța au interpretat Imnul de 
stat al României, cântece patriotice 
și doine toate închinate cu prilejul 
desfășurării acestor manifestări, 
precum și aniversării Centenaru-
lui Marii Uniri. După aceea s-au 
înmânat diplome și premii tinerilor 
și vârsnicilor din comună de către 
domnul Ion Stamatoiu, a avut loc 
un program artistic de cântece și 
dansuri populare susținut de an-
samblul ,,Doina Gorjului”.

 În final a avut loc o agapă la un 
restaurant din municipiul Târgu-Jiu. 

ION MARCEA
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TVA

La simpozion au participat, 
alături de Adrian Chesnoiu, 
secretarul de stat în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltă-
rii Rurale, Alexandru Potor, precum 
și oficialități regionale, parteneri 
instituționali de la nivel central și regi-
onal ai AFIR, reprezentanți ai mass-
media și ai Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-
Vest Craiova. În cadrul simpozionului 

18 ani de activitate a AFIR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: 18 ani de activitate a AFIR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: 
Primarul de Scoarța a primit o diplomă de onoarePrimarul de Scoarța a primit o diplomă de onoare
Simpozionul Regional ”Dezvoltarea durabilă a mediului rural” 
a avut loc la Craiova, pe final de octombrie, cu prilejul ani-
versării a 18 ani de la înființarea primei Agenții de plăți care a 
gestionat fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare 
rurală și a structurii sale aferente Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia. La acest eveniment, premiați au fost, cu diplome 
de onoare, și primarii din Scoarța, Runcu și Baia de Fier din 
județul Gorj. 

au fost acordate distincții beneficiari-
lor Programului Național de Dezvolta-
re Rurală 2014 – 2020 care au realizat 
investiții în mediul rural din regiunea 
Olteniei, precum și instituțiilor care au 
acordat sprijin în derularea Progra-
mului. Doar trei primari din Gorj au 
primit aceste distincții, unul fiind edilul 
de Scoarța, Ion Stamatoiu. 

“Pentru evenimentul care se în-
scrie în seria întâlnirilor pentru ani-
versarea majoratului Agenției, am 
ținut în mod deosebit ca împreună cu 
colegii mei de la centru și cu secre-
tarul de stat pentru dezvoltare rurală, 
Alexandru Potor, să fim alături de în-
treaga echipă a AFIR de la nivel re-
gional și județean. Rezultatul obținut 
anul acesta, acela de a depăși suma 
de 1,2 miliarde de euro, plăți efecti-
ve în exercițiul financiar 2018, nu se 
putea realiza decât cu implicarea de 
care ați dat dovadă și cu sacrificiile 
pe care fiecare dintre dumneavoas-
tră le-ați făcut. Pentru acest fapt vă 
mulțumesc. Am convingerea că anul 
financiar 2019 va fi unul cu același 

succes ca și cel care s-a încheiat, dar 
și ca și cel din 2017, când am depășit 
ținta de absorbție stabilită și am reușit 

să aducem în țară 1,55 miliarde de 
euro”, a declarat Adrian Chesnoiu, di-
rectorul general al AFIR.

Gaze, la Scoarța! Primarul, la discuții pentru introducerea rețelei
La finalul lunii octombrie, la invitația primarului Ion Stamatoiu, au fost 

demarate primele discuții privind introducerea gazelor naturale în comuna 
Scoarța! De altfel, între timp, a fost modificată și legea nr.123/2012 a ener-
giei electrice și a gazelor naturale într-un mod care avantajează comunele 
pentru branșarea la sistemul național de alimentare cu gaze naturale! Se 
preconizează deja ca prin PNDL să fie finanțate sistemele de alimentare 
cu gaze naturale! 
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