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Cadastrare sistematică Cadastrare sistematică 
la Scoarța, la fi nal la Scoarța, la fi nal 
de noiembrie!de noiembrie!

Spectacol Spectacol 
de Centenar, de Centenar, 

la Bobu! la Bobu! 
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Scoarța, Scoarța, 
comună comună 

supravegheată supravegheată 
video!video!Primăria Primăria 

Scoarța dă Scoarța dă 
piept cu piept cu 

iarna gata iarna gata 
pregătită! pregătită! 
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Ziua Națională a României Ziua Națională a României 
este prilej de mare bucurie pentru noi toți. este prilej de mare bucurie pentru noi toți. 

Vă doresc în numele Primăriei Vă doresc în numele Primăriei 
și al Consiliului Local Scoarța ca 1 Decembrie să vă aducă și al Consiliului Local Scoarța ca 1 Decembrie să vă aducă 

în fi ecare an sănătate, realizări de excepție în fi ecare an sănătate, realizări de excepție 
și să fi ți mândri că sunteți români.și să fi ți mândri că sunteți români.

             Ion S             Ion STAMATOIUTAMATOIU, primar, primar
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza D.A.L.I. (Documentația  
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) 

pentru obiectivul de investiții "Modernizare 
Drumuri Stradale, Comuna Scoarța, sate: 

Budieni, Scoarța, Bobu și Mogoșani, 
Județul Gorj"

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza 
D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție)  
pentru obiectivul de investiții “Modernizare Drumuri Stra-
dale, Comuna Scoarța, sate: Budieni, Scoarța, Bobu și 
Mogoșani, Județul Gorj“ conform anexei 1;

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici 
prevăzuți în documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. 
(Documentația  de Avizare a Lucrărilor de Intervenție)  pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare Drumuri Stradale, Co-
muna Scoarța, sate: Budieni, Scoarța, Bobu și Mogoșani, 
Județul Gorj” astfel:

*Valoarea totală a investiției exprimată în lei fără T.V.A.: 
441,594.00 din care  C+M fără T.V.A.: 410,656.00

*Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni
Art.3.Se aprobă Devizul General privind cheltuielile de ca-

pital necesar realizării obiectivului de “Modernizare Drumuri 
Stradale, Comuna Scoarța, sate: Budieni, Scoarța, Bobu 
și Mogoșani, Județul Gorj” întocmit de  S.C. DOMARCONS 
S.R.L. conform anexei 2 ce face parte integrantă  din prezen-
ta hotarâre;  

Art.4.Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri;

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, 
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei Scoarța, compartimentului achi-
ziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi se aduce la cunoşti-
inţă publică. 

Nr._58_/ 21.11.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al 

comunei Scoarța aprobat pentru anul 2018
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Scoarța aprobat 

pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă programul de investiții rectificat al Comu-
nei Scoarța, județul Gorj pe anul 2018 conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspun-
de primarul și biroul financiar contabilitate  din cadrul Primări-
ei comunei Scoarţa.

Nr._59_/ 29.11.2018
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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
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HOTĂRÂRE

privind execuţia bugetului local la data de 
30.09.2018

Art.1.- Se aprobă execuţia bugetului local la data de 
30.09.2018 conform Anexei care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.

Art.2.– Secretarul comunei SCOARȚA va comunica prezenta 
hotărâre instituţiilor, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Nr._60_/ 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind execuţia bugetului local la data de 30.09.2018
Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanis-

tic General  al Comunei Scoarța aprobat prin H.C.L. nr.17 din 

27 iulie 2001 până la aprobarea unui nou  Plan Urbanistic  

General,  dar  nu mai târziu de 30 decembrie 2020;

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

Primarului Comunei Scoarța şi se va aduce la cunoștința pu-

blică.
Nr._61_/ 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 

luni (decembrie 2018 – februarie 2019) domnul consilier  Costaiche 

Petre.

Art.2. Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Pri-

marului Comunei Scoarța şi se va aduce la cunoștința publică.
Nr._62_/ 29.11.2018
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TVA

Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători,Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători,
Consiliul Local Consiliul Local 
și Primăria Comunei și Primăria Comunei SCOARȚASCOARȚA
adresează angajaților adresează angajaților 
și locuitorilor din Scoarța, și locuitorilor din Scoarța, 
tuturor gorjenilor calde felicitări și urări de bine.tuturor gorjenilor calde felicitări și urări de bine.
Vă dorim dumneavoastră și Vă dorim dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastrăfamiliilor dumneavoastră
 un An Nou cu sănătate, plin de realizări un An Nou cu sănătate, plin de realizări
personale și profesionale.personale și profesionale.

Sărbători fericite!Sărbători fericite!
            Ion STAMATOIUIon STAMATOIU

Primarul comunei SCOARȚAPrimarul comunei SCOARȚA

P
rimăria comunei Scoarța 
organizează concurs de 
recrutare pentru ocupa-

rea pe perioadă nedeterminată a 
funcției publice de execuție, vacan-
te de consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant aflat în cadrul Biroului 
Achiziţii Publice, Protecţia Mediului 
şi Administrativ, din Aparatul de 
Specialitate al Primarului Comunei 
Scoarţa, judeţul Gorj. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

Post vacant de consilier debutant, la Primăria ScoarțaPost vacant de consilier debutant, la Primăria Scoarța
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplo-
mă de licenţă; vechimea în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice nu este necesară.

Concursul se va organiza con-
form calendarului următor: 17 de-
cembrie 2018, ora 10.00 - proba scrisă; 19 decembrie 2018, ora 

10.00 - proba interviu. Pentru în-
scrierea la concurs, candidaţii vor 
prezenta un dosar care va conţine 
următoarele documente: cererea de 
înscriere la concurs adresată con-
ducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; copia actului 
de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; copiile documentelor 
care să arate nivelul studiilor şi ale 
altor acte care dovedesc efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplini-
rea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau institu-
ţia publică; carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care arată 
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor, în co-
pie; cazierul judiciar sau o declara-
ţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; curriculum vitae.

Delegația de la Scoarța, Delegația de la Scoarța, 
la parada de la Târgu-Jiu!la parada de la Târgu-Jiu!

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, și o parte dintre aleșii locali 
au participat pe 1 Decembrie la manifestările prilejuite de Ziua României 
de la Târgu-Jiu. De altfel, autorităţile din Gorj au sărbătorit, cu mare fast, 
împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, având alături și edilii din județ 
și numeroși cetățeni. Manifestările, dedicate Zilei Naţionale a României, 
au avut loc, în premieră, în zona Coloanei Infinitului. Mii de persoane de 
toate vârstele au fost prezente la eveniment, bucurându-se din plin de 
momentele evocatoare, dar mai ales de parada militară.
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