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Anul Nou 2019 vine cu alte Anul Nou 2019 vine cu alte 
drumuri modernizate drumuri modernizate 
în Scoarța, cu ulițe în Scoarța, cu ulițe 
asfaltate și cu asfaltate și cu 
reabilitarea a două reabilitarea a două 
cămine culturale cămine culturale 
și a școlii și a școlii 
din Budienidin Budieni

Medalie Medalie 
de Centenar, de Centenar, 

pentru primarul pentru primarul 
comunei Scoarța!
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Șapte Șapte 
familii nevoiașe familii nevoiașe 
din Scoarța au din Scoarța au 

primit cadouri de primit cadouri de 
la Primărie! la Primărie! 
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Anul Nou 2019  să vă dăruiască viața cu liniște, multă sănătate Anul Nou 2019  să vă dăruiască viața cu liniște, multă sănătate 
și bucurii. Magia colindelor să vă înnobileze sufl etul și bucurii. Magia colindelor să vă înnobileze sufl etul 
cu armonie, înțelegere, iar feeria Sfi ntelor Sărbători cu armonie, înțelegere, iar feeria Sfi ntelor Sărbători 
să vă umple casa cu belșug și fericire. să vă umple casa cu belșug și fericire. 

La mulți ani!La mulți ani!
Ion-Grigore Ion-Grigore STAMATOIUSTAMATOIU, primar, primar

Primarul 
Stamatoiu le dă 

o veste minunată 
cetățenilor cu datorii 

la bugetul local din 
Scoarța



Pag. 2                                                                                           Pag. 2                                                                                           Curierul Primăriei Scoarța Nr. 28/2018Curierul Primăriei Scoarța Nr. 28/2018
HOTĂRÂRE

privind stabilirea situațiilor deosebite  pentru 
care se acordă ajutoare de urgență, altele 
decât cele cauzate de calamități naturale, 

incendii, accidente conform Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare
Art.1. - Se aprobă situaţiile deosebite privind acordarea ajutoarelor de 

urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, acciden-
te conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări-
le și completările ulterioare persoanelor și familiilor din Comuna Scoarța, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. - Ajutoarele de urgență se acordă prin Dispoziție a Primarului 
Comunei Scoarța, la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a per-
soanei singure, însoțite de actele doveditoare în funcție de situația pentru 
care se solicită ajutorul de urgență, numai după efectuarea anchetei so-
ciale;

 Art.3. - Ajutoarele de urgență se acordă în limita fondurilor existente în 
bugetul local cu această destinație;

 Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
Secretarului Comunei Scoarța;

 Art.5. - Primarul Comunei Scoarța, prin  aparatul de specialitate  va 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;

 Art.6. - Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevederi 
contrare îşi încetează aplicabilitatea;

Art.7. - Prezenta hotărâre se va  comunica cu:
- Compartiment asistență socială și contabilitate din cadrul Primăriei 

Scoarța;
- Instituția Prefectului - Judeţul Gorj.

Nr._63_/ 06.12.2018
ANEXA  la H.C.L. nr. 63  din 06.12.2018

privind stabilirea situatiilor deosebite  pentru care se acordă ajutoarele de urgență, altele 
decât cele cauzate  de calamități  naturale, incendii, accidente conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

SITUAŢIILE ÎN CARE POT FI ACORDATE AJUTOARELE DE URGENŢĂ:
1. - pentru familia sau persoana singură care se află în situaţie de 

necesitate datorată calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor - 
ajutor de urgenţă pentru compensarea parţială a pagubelor suferite, în 
funcţie de nivelul acestora;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 500 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

2. - pentru persoanele a căror stare de sănătate necesită investigaţii de 
specialitate, intervenţii chirurgicale sau procurarea unor medicamente sau 
echipamente medicale al căror cost bugetul familiei nu și-l permite - ajutor 
de urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală, după caz, a costului 
acestora;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 500 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

3. – pentru familia sau persoana singură care este lipsită de adăpost, 
nu poate beneficia de o locuinţă socială, nu întrunește condiţiile necesa-
re internării în instituţii de ocrotire şi nu dispune de veniturile necesare 
plăţii unei chirii la preţul pieţei – acordarea unui ajutor de urgenţă pentru 
achitarea parţială sau integrală a costului chiriei la preţul pieţei, pentru o 
perioadă determinată;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 500 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

4. -  pentru persoana lipsită de aparţinători şi aflată în stare de de-
pendenţă socială a cărei venituri nu permite achitarea taxelor necesare 
efectuării expertizelor medicale necesare internării în instituții de ocrotire 
socială – acordarea unui ajutor de urgenţă pentru achitarea acestor taxe;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 1000 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

5. – pentru familia sau persoana singură care se află în situaţii temeinic 
justificate sau care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa membrilor 
familiei, dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor, identificate în activitatea 
de teren a personalului de specialitate al Comunei Scoarța, cu aprobarea 
Primarului Comunei Scoarța;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 700 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

6. - pentru familia sau persoana care se află în situații a căror buget 
familial nu permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare înmormân-

tării unui membru al familiei şi familia nu poate beneficia de ajutor de în-
mormântare potrivit unor legi speciale - acordarea unui ajutor de urgenţă 
pentru achitarea parțială a cheltuielilor de înmormântare;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 1500 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

7. -  pentru persoana care dovedește că nu există moștenitori pentru o 
persoană decedată, succesiunea este vacantă și confirmată de Comparti-
mentul Stare Civilă și de Compartimentul Autoritate Tutelară, iar cheltuieli-
le de înmormântare sunt suportate de o persoană care nu intră în catego-
ria moştenitorilor legali- acordarea unui ajutor de urgenţă pentru achitarea 
parțială a cheltuielilor de înmormântare persoanei care dovedește că a 
suportat cheltuielile de înmormântare;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 1500 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

 8. -  pentru tinerii proveniţi din centre rezidenţiale sau ai căror părinţi 
au decedat ori au un singur părinte care nu are posibilităţi să întreţină 
familia, şi care au rezultate deosebite la învăţătură, pentru continuarea 
studiilor - acordarea de ajutoare urgent;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 1000 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

9. - pentru acoperirea unor cheltuieli necesare tinerilor cu situație so-
cio-economică dificilă și cu rezultate  deosebite în activitatea culturală, ar-
tistică, sportivă, câștigători ai unor premii sau calificați în etapele naționale 
sau internaționale ale unor competiții cu caracter ștințiific, artistice, spor-
tive sau participant la emisiuni cu caracter ștințiific, artistice și sportiv la 
nivel național;

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 1000 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

10. - Cu ocazia unor evenimente speciale – (Sărbătorile de Paş-
te, Sărbătorile de Iarnă), acordarea de ajutoare în bani şi/sau în natură 
(produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte, alte categorii de bunuri de 
strictă necesitate) pentru persoanele singure şi/sau familiile cu risc cres-
cut de marginalizare socială; 

Se pot acorda ajutoare bănești în sumă de maximum 100 lei, pe baza 
anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispoziția primarului.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării serbării “Pomul 
de Crăciun” și acordarea de cadouri copiilor 

colindători, preșcolarilor și elevilor de pe raza 
Comunei Scoarța, Județul Gorj

Art.1 (1) Se aprobă organizarea serbării “Pomul de Crăciun” și acor-
darea de cadouri copiilor colindători, preșcolarilor și elevilor de pe raza 
Comunei Scoarța, Județul Gorj;

        (2) Plata cadourilor se va face din bugetul local  de venituri și chel-
tuieli  al Comunei Scoarța în limita sumei totale de 15000 lei;

Art.2 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Nr._64_/ 06.12.2018

HOTĂRÂRE
privind închirierea imobilului situat în 

localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în 
proprietatea Comunei Scoarța (parte/parter 

Dispensar Uman Scoarța) pentru amenajarea 
unui cabinet sanitar – veterinar

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a imobilului 
situat în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în proprietatea  Comunei 
Scoarța  (parte/parter Dispensar Uman Scoarța) pentru amenajarea unui 
cabinet sanitar - veterinar;

Art.2.Se aprobă  Regulamentul de închiriere a imobilului  prevăzut  la 
art.1, aflat în proprietatea UAT Comuna Scoarța, în forma prezentată în 
anexa nr.1,  parte  integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.Se aprobă raportul de evaluare  nr.573 din 04.12.2018 întocmit 
de S.C. Consulting Company s.r.l.  și înregistrat la Primăria Scoarța la nr. 
13451 din 06.12.2018 pentru  închirierea imobilului situat în localitatea 
Scoarța, sat Scoarța, aflat în proprietatea Comunei Scoarța (parte/parter 
Dispensar Uman Scoarța) pentru amenajarea unui cabinet sanitar - vete-
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rinar conform anexei 2 la prezenta hotărâre;

Art.4.Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei pentru  închirierea imobilu-
lui situat în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în proprietatea Comunei 
Scoarța (parte/parter Dispensar Uman Scoarța) pentru amenajarea unui 
cabinet sanitar - veterinar la 200lei/lună conform raportului de evaluare 
menționat la articolul 3 din prezenta hotărâre;

Art.5.Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei ho-
tărâri este de 4 ani cu actualizarea prețului cu indicele de inflație conform 
contractului;

Art.6. Se mandatează primarul Comunei Scoarța, dl.Stamatoiu Ion-
Grigore ca în numele şi pentru Comuna Scoarța să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere cu ofertantul declarat câştigătorul licitaţiei de către 
comisia de licitaţie;

Art.7.Prezenta se comunică Primarului comunei Scoarța, Instituției 
Prefectului Județului Gorj și se aduce la cunoştinţa publică  prin publicarea 
pe pagina de internet www.primariascoarta.ro;

Nr._65_/ 11.12.2018

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 integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul și 
biroul financiar contabilitate din cadrul Primăriei 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._66_/ 19.12.2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CADASTRU-FOND FUNCIAR LA NIVELUL COMUNEI SCOARŢA PENTRU ANUL 2018
Activitatea Compartimentului Cadastru are drept ca scop realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea eliberării actelor de proprietate pentru 

imobilele - terenuri aflate pe raza UAT Scoarţa.
Analiza şi luarea deciziilor cu privire la modul de soluţionare al cererilor ce au ca obiect fondul funciar, se realizează în cadrul şedinţelor CLFF 

Scoarţa care se întruneşte săptămânal şi are următoarea componenţă:
Stamatoiu Ion Grigore - primar - preşedinte
Arcuş Mihai - viceprimar - membru
Sucea Ion Alin secretar - secretarul comisiei
Ciugudean Eugenia - consilier superior - membru
Belega - Mursoi Gheorghita - consilier superior - membru
Vilan Constantin Cristinel - inspector superior - membru
Popescu Luiza Mihaela - consilier juridic - membru
în baza deciziilor luate în cadrul CLFF Scoarţa, cei doi specialişti din cadrul biroului cadastru realizează toate demersurile necesare în vederea 

eliberării actelor de proprietate.
Sinteza activităţii pe anul 2018
-în decursul anului 2018 până la data curentă s-au înregistrat un număr de aproximativ 330 de cereri având ca obiect fondul funciar dintre care:
-215 cereri depuse în vederea eliberării actelor de proprietate;
-72 cereri depuse în vederea solicitării de copii după documente existente în arhivă;
-25 cereri depuse în vederea soluţionării unor litigii;
-18 cereri depuse în scopul constatării unor pagube produse la culturi agricole;
Modul de soluţionare:
-din cele 215 cereri depuse în vederea eliberării actelor de proprietate, 45 au fost soluţionate nefavorabil, 95 au fost soluţionate favorabil, eliberân-

du-se titluri de proprietate, 75 sunt în curs de soluţionare;
-din cele 72 cereri depuse în vederea solicitării de copii după documente existente în arhivă, 60 au fost soluţionate favorabil, 12 au fost soluţionate 

nefavorabil;
-în ceea ce priveşte cele 25 cereri depuse în vederea soluţionării unor litigii, membrii CLFF Scoarţa, în colaborare cu referentul urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Scoarţa, s-au prezentat la faţa locului, au analizat şi au întocmit procese verbale de constatare care 
au fost înaintate părţilor implicate în litigiu; 

- în ceea ce priveşte cele 18 cereri depuse în scopul constatării unor pagube produse la culturi agricole, membrii CLFF Scoarţa, s-au deplasat la 
faţa locului şi au întocmit procese verbale de constatare consemnând pagubele produse, procese verbale care au fost înaintate păgubiţilor în vederea 
luării măsurilor ce se impun;

De asemenea, în cursul anului 2018 au fost puse în aplicare un număr de 8 Sentinţe Civile, fiind în curs de soluţionare alte 5.
Întrucât în cursul anului 2018 a fost aprobată legea 231 care aduce modificări la legea 18/1991, au fost înregistrate în baza acestei legi un număr 

de 16 cereri, care urmează a fi soluţionate în cursul anului 2019.
Dificultăţi foarte mari sunt în ceea ce priveşte eliberarea actelor de proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, aceste dificultăţi venind din 

faptul că o mare parte din terenurile cu vegetaţie forestieră pentru care nu au fost eliberate acte de proprietate până la nivelul anului 2013, au fost în-
registrate în baza legii 165/2013 ca fiind în domeniul public al statului, neputând fi astfel atribuite prin titlu de proprietate persoanelor îndreptăţite decât 
în urma emiterii unei hotărâri a guvernului pentru scoaterea acestora din domeniul public al statului.

În acest sens ne aflăm în imposibilitatea de a pune în aplicare 10 Sentinţe Civile, şi un număr de aproximativ 15 cereri de reconstituire a dreptului 
de proprietate pentru terenuri cu vegetaţie forestieră, în favoarea unor persoane îndreptăţite.

Obiective pentru anul 2019
Pentru anul 2019, obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare 

la schimbările legislative.
Recrutarea unei a 3-a persoane
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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 scutirii la plata majorărilor 

de întârziere aferente obligațiilor bugetare 
constând în impozite și taxe locale, redevențe 

și chirii, datorate bugetului local de către 
persoane fizice

Art.1 Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii, 
datorate bugetului local de către persoanele fizice, conform Anexei care 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul 
Financiar Contabilitate, Impozite și Taxe locale;

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Financiar Contabi-
litate, Impozite și Taxe Locale, Primarului Comunei Scoarța și Instituției 
Prefectului –Județul Gorj;

Nr._67_/ 21.12.2018

Anexa la H.C.L. nr. _67_ din 21.12.2018

PROCEDURĂ
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor și a penalităților de întârziere 

aferente obligațiilor fiscale și celor bugetare asimilate acestora, constând în 
impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către 

persoanele fizice

Având în vedere :
-prevederile art. 185 alin.1, lit. b și alin. 6 , art 184 alin 5 lit. b) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completă-
rile ulterioare:

„(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local 
poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

(b)  scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
(6)Prin hotărâre a autorității deliberative se aprobă procedura de acordare 

a înlesnirilor la plată.
În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fis-

cale:
a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b)creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare 

organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din rapor-
turi juridice contractual stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri 
care, potrivit legii, constituie titluri executorii.”

-prevederile art.36 ,alin. (1), alin (2) lit b);I alin. (4) lit. c) din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

Art. 1. Dispoziții generale 
(1)Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care,  la data intrării 

în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalități de întârziere 
bugetului local al comunei Scoarța, reprezentând creanțe fiscale și bugetare 
asimilate acestora, stabilite conform prevederilore Codului fiscal și Codului 
de procedură fiscală.

(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comu-
nei Scoarța și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei 
Scoarța.

Art.2. Obiectivul și scopul procedurii 
(1)Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea de venituri cu celeri-

tate la bugetul local și sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate financiară, 
prin acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere și a penalităților gene-
rate de neachitarea de către persoanele fizice a impozitelor și taxelor locale.

Art.3. Durata aplicării procedurii
 (1)Prezenta procedură se aplică de la data adoptării hotărârii Consiliului 

Local al comunei Scoarța până la data de 30 iunie 2019.
Art.4. Condiții de eligibilitate a procedurii
(1)Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute 

de art. 185 alin.1 , lit. b  din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fis-
cală, reprezentând scutiri de majorări / penalități de întârziere.

(2)Scutirea se aplică majorărilor/penalităților de întârziere aferente 
obligațiilor fiscale și bugetare, menționate la art.1 stinse până la data de 30 
iunie 2019 inclusiv.

(3)Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele 
fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) sting integral, până la data de 30 iunie 2019, inclusiv, obligațiile 
fiscale și bugetare, constând în impozite și taxe locale, taxe speciale, 
chirii, redevențe și amenzi contravenționale restante la data achitării;

b) depun cererea pentru a beneficia de aceste facilități, până la data de 
30 iunie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(4) Prezenta procedură se aplică și contribuabililor care figurează în sold 
cu majorări/penalități de întârziere și depun cerere pentru acordarea scutirii 
până la data de 30 iunie 2019, inclusiv.

Art. 5. Modalitatea de implementare a procedurii
(1)Pentru a beneficia de scutire, solicitanții vor depune cererea la sediul 

Primăriei comunei Scoarța până la data de 30 iunie 2019, inclusiv.
(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuan-

tumul majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitului și/sau taxei, 
chiriei sau redevenței achitate integral, în condițiile prezentei proceduri.

  (3)Cererea privind scutirea la plata majorărilor/penalităților de întârziere 
aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen de 30 zile de la 
data înregistrării la primăria comunei Scoarța.

   În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către inspec-
torul de specialitate care va fi supus spre aprobare Primarului comunei 
Scoarța.

La referat se vor anexa dovezile de achitare a creanțelor principale.
În baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisă de către compar-

timentul impozite și taxe decizia de acordarea/neacordarea facilităților.
  (4)Operarea efectivă a facilităților acordate se va face în baza refera-

tului aprobat de către primarul comunei Scoarța și a deciziei de anulare a 
majorărilor /penalităților de întârziere aferente obligațiilor de plată, datora-
te bugetului local al comunei Scoarța pentru care sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de prezenta procedură, despre acest lucru fiind înștiințat titularul 
cererii.

(5)Primăria comunei Scoarța, prin biroul  de specialitate, verifică înde-
plinirea condițiilor privind acordarea facilității, precum și respectarea oricărei 
alte prevederi a prezentei proceduri.

(6) În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă, raportat la condițiile 
prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.

HOTĂRÂRE
privind  anularea obligațiilor datorate de 
debitori, persoane juridice, radiate din 

registrele în care au fost înregistrați potrivit 
legii și scăderea societăților comerciale  

radiate din evidența fiscală
Art.1 Se aprobă anularea obligațiilor cu valoare totală  de 19443 lei da-

torate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care  au fost 
înregistrați potrivit legii, menționați în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

Art.2 Se aprobă scăderea din evidența fiscală a societăților comerciale 
radiate, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotă-
râre;

Art.3 Prezenta hotărâre  va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului 
Comunei Scoarța  și Biroul Financiar – Contabilitate, Impozite Taxe-Locale;

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor intresați prin grija secreta-
rului Comunei Scoarța;

Nr._68_/ 21.12.2018
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În perioada sezonului rece, creşte pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de sisteme şi mijloace de încălzire utilizate pentru menţinerea temperaturii mediului 
interior la un nivel de confort, necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii zilnice, atât în clădirile publice, cât şi la gospodăriile cetăţeneşti. Din acest 
motiv, este necesar ca activitatea de prevenire a incendiilor să fie intensificată în perioada următoare, pentru înlăturarea cauzelor posibile de iniţiere a incendiilor, 
reprezentate de utilizarea defectuoasă a sobelor şi a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului.

Reiterăm faptul că în conformitate cu art. 9 din OMAI nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi 
finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, la nivelul localităţii, activitatea de pre-
venire este coordonată de primar, iar organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin 
personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Având în vedere faptul că unul dintre obiectivele activităţii de prevenire este informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de 
comportare în situaţii de urgenţă, vă transmitem mai jos principalele măsuri pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece, ce vor face obiectul informării cetăţenilor 
de pe raza unităţii administrativ teritoriale, cu ocazia controalelor desfăşurate de specialiştii din componenta preventivă, astfel:

1.Reguli și măsuri de prevenire la grajduri, magazii și alte dependinţe:
a)este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute 

cu globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;
b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii;
c)uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;
d)încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;
e)se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;
f)este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, şuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile.
2.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie şi alte materiale:
a)furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.:
b)este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale combustibile;
c)focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special 

amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise,
3.Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor, cuptoarelor și maşinilor de gătit:
a)este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucătării improvizate în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor mate-

riale combustibile;
b)este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streaşină fără să fie izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolaţia se face pe o 

distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între fața exterioară a burlanului şi elementele combustibile, precum 
şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul este construit din material 
combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină;

c)este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale combustibile, a cenuşii. Cenuşa se va depozita într-o groapă anume 
amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.

4.Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor:
a)sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m în faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii 

de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească 
cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

b)este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe 
un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm. postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să 
depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm,

c)nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;
d)este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în 

sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;
e)sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm;
f)nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De aseme-

nea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere:
g)focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
h)se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.
5.Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea și folosirea coşurilor și burlanelor:
a)coşurile de zid vor fi izolate faţă de dementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:
-la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi 

de pâslă îmbibate cu argilă;
-la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se 

înclude cu un sorţ de tablă;
b)nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
c)coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;
d)coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este  interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
e)burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, Inspecţia de Prevenire recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau 

aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:
1.-Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;
2.-NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
3.-NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
4.-Aşezaţi o tăviţa metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
5.-NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
6.-Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
7.-NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
8.- Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cum-

păraţi-vă altele noi; 
9.- NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
10.-NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
11.-Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
12.-NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
Notă: Măsurile, regulile și recomandările transmise vor fi afişate la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unităţilor administrativ-te-

ritoriale, pentru a fi cunoscute şi respectate de cetăţeni.

Pompierii ISU avertizează locuitorii comunei Scoarța
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Produse realizate: 

TVA

B
oboteaza s-a organizat, duminică, la biserica din Văleni, 
aparținând localității Budieni, comuna Scoarța. Slujba a început 
de dimineață de la ora 8.00, biserica fiind arhiplină. Sfințirea apei 

s-a făcut apoi la una dintre fântânile din aceeași zonă, reabilitată de pri-
mărie anul trecut. La eveniment a fost prezent primarul Ion Stamatoiu și 
mai mulți aleși locali. “Fântâna unde s-a sfințit apa de Bobotează a fost din 
Văleni, aceasta fiind reabilitată și decolmatată de către Primăria Scoarța, 
în 2018. Apa este bună de băut și analizată, în prealabil, de către DSP 
Gorj. Din această fântână s-a luat apa, care a fost turnată în mai multe 
butoaie chiar lângă aceasta, butoaiele fiind prevăzute cu robinete. Fiecare 
cetățean și-a luat astfel apă sfințită în cele mai bune condiții. Slujba a fost 
susținută de preotul paroh, Ianăș Daniel, care are în administrare bisericile 
din Pișteștii din Deal, Văleni și Budieni”, a declarat, luni, primarul comunei 
Scoarța, Ion Stamatoiu.

Botezul Domnului, organizat în cele mai bune condiții Botezul Domnului, organizat în cele mai bune condiții 
la Budieni, comuna Scoarța!la Budieni, comuna Scoarța!


