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Din partea Oficiului Judeţean de Zootehnie Gorj
ANUNŢ

CĂTRE DEŢINĂTORII DE STUPI

Începând cu data de 24 iulie 2017, a intrat în vigoare Ordinul M.A.D.R. 
251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și 
stupilor.

Acesta prevede ca apicultorii sunt obligaţi:
•Să solicite Oficiului Judeţean de Zootehnie Gorj (Târgu- Jiu ; Str. Tismana nr. 

2 – Bârsești; e-mail: oarz.gori@anarz.eu; tel.
0785298128, 0785298129,0785298130,0731520840, 0731520860; fax. 0253 

221026 ) codul de identificare a stupinei  (conform cererii anexate însoțită de 
copie a C.I./certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului 
de înregistrare fiscală , după caz; copie a adeverinţei care atestă proprietatea și 
numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării, eliberată 
de consiliul local);

•Să depună anual, în perioada 1 septembrie -31 decembrie la Oficiul Jude-
ţean de Zootehnie Gorj, declaraţia pe proprie răspundere cu nr. de stupi identifi-
caţi pregătiţi pentru iernat. Declaraţia poate fi depusă direct la sediul O.J.Z. Gorj, 
sau prin fax, e-mail, oficiul poștal cu confirmare de primire (ataşăm un model 
orientativ). În cazul în care numărul de stupi s-a modificat față de data la care a 
depus cererea pentru solicitarea codului de identificare pentru stupină, declaraţia 
va fi însoțită și de adeverința de la registrul agricol cu nr. de stupi la data depunerii 
declaraţiei.

Anul acesta puteți depune declaraţiile cu nr. de stupi pregătiţi pentru 
iernat până în data de 10 februarie 2019.

• Sa deţină panou de identificare a stupinelor ca mijloc oficial de identificare a 
stupinelor pe perioada deplasării în pastoral și/sau în perioada de iernare .

NUMAI IN BAZA DOCUMENTELOR ENUMERATE MAI SUS, SE POT ELI-
BERA ADEVERINŢE CU NUMĂRUL DE STUPI, NECESARE ACCESĂRII DE 
PROIECTE ȘI PROGRAME.

Acţiuni și termene în perioada ianuarie-februarie 2019

15.01 - 15 .02.2019 - depune cereri de plată pentru anul 2019, angajamentele 
anuale - Măsura M14 T;

31.01 2019 - termenul limită depunere cereri de plată pentru angajamentele 
multianuale aflate în derulare în cadrul Măsurii 14T;

31.01.2019 - termen final depunere cereri ajutor de stat motorină, utilizată în 
agricultură, trimestrul IV 2018;

10.02.2019 - demararea perioadei de informare a fermierilor privind Campa-
nia de primire a cererilor unice de plată, C 2019;

20.02.2019 - finalizarea programării fermierilor în vederea depunerii cererilor 
unice de plată, Campania 2019 și transmiterea invitaţiilor către fermieri;

februarie 2019 - autorizarea la plată a fermierilor în sector zootehnic, pentru 
schemele de plată - ajutoare naţionale tranzitorii
Buletinul informativ poate fi accesat și pe website-ul APIA Gorj, la adresa:
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative

Coordonatele de contact:

APIA - Centrul Judeţean Gorj

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276

e-mail: apia.gori@apia.org. ro 

http:www.apiagorj.ro 

CENTRE LOCALE

TARGU JIU-

Str.Localitatea Componentă Bârsești, nr. 2A 

0253/212.311, tarquiiu.gorj@apia.orq.ro

TĂRGU CĂRBUNEȘTI - Str.Blahniței, nr. 11 

0253/379.116; tqcarbunesti.qorj@apia.orq.ro

NOVACI - Str. Eroilor, Nr.58,

0253/466.531, novaci.qorj@apia.orq.ro

TURCENI - str.Sf.Gheorghe, bl.40, 

sc.1,ap.1,TURCENI 

0253/335.112, turceni.qorj@apia.orq.ro

MOTRU - Str.Bradului, nr.2A 

0253/410.118, motru.qorj@apia.orq.ro 

HUREZANI - Str. Principala, nr. 80,

0735.187.831. hurezani.qorj@apia.orq.ro 

Director executiv: Constantin NEGREA

Director executiv adjunct: Mihai VERSIN

Șef Serv. Măsuri Specifice: Virgil UNGUREANU

Șef Serv. Autorizare Plăţi:  Aristica BĂBUCEA

Șef Serv. Control pe Teren: Corina DOROBANȚU

Șef Serv. Economic, Recuperare debite și resurse umane:

  Ramona POPEANGĂ

Compartiment Juridic : Irina MARINCA

Compartiment Inspecţii, Supracontrol: Marioara DINU

Manager public: Simona DOBRA

Coord. Centru Local Târgu-Jiu  - lie POPESCU

Șef Centru Local Târgu-Cărbunești - Ciprian JIANU

Șef Centru Local Novaci  -  Lavinia CHIRIAC

Șef Centru Local Turceni   -  Florin MURU

Coord. Centru Local Motru - Cristian BULMOAGA

Șef Centru Local Hurezani - Ioana IVAN

Responsabil cu activitatea de relaţii cu publicul:

Maria SEMENESCU

Programul de lucru: luni - vineri: 8.00- 16.00

Programul de audiențe:

Marți, 10.00-12.00 - director executiv 

Joi, 10.00-12.00 - director executiv adjunct

APIA a reluat plăţile către fermieri (I)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA) a reluat 
plata regulară aferentă Campa-
niei 2018, începând cu data de 
03.01.2019, pentru un număr de 
29.091 fermieri, din care pen-
tru judeţul Gorj, 443 fermieri, cu 
aproximativ 475.000 euro.

Plăţile vor continua către fermi-
eri până la 31 martie 2019, conform 
graficului stabilit prin act normativ, 
astfel încât majoritatea solicitanţilor 
să-si primească banii cuveniţi.

În perioada 16 octombrie 2018 
- 08 ianuarie 2019, APIA a autori-
zat la plată pentru Campania 2018 
suma totală de 1,694 miliarde 
euro, reprezentând avans şi plată 
regulară., iar la nivelul C.J. APIA 
Gorj, suma de 14.602.524,35 euro

Facem precizarea că efectu-
area plăţii regulare a început în 
data de 01 decembrie 2018 fiind 
plătiţi până la data prezentei un nu-
măr de 702.247 fermieri cu suma 
totală de 616,07 milioane euro, 

din care la nivelul C.J. APIA Gorj-
4.511.458,56 euro.

Plăţile se efectuează la cursurile 
de schimb valutar stabilite de către 
Banca Centrală Europeană, astfel:

- 4,6638 lei pentru un euro, 
stabilit de către Banca Centrală Eu-
ropeană în data de 28.09.2018 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C, nr. 351/04 din 
01.10.2018, pentru plăţile finan-
ţate din FEGA (Fondul European 
de Garantare Agricolă);

- 4,6585 lei pentru un euro, 
stabilit de către Banca Centrală Eu-
ropeană în data de 29.12.2017 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C, nr. 448/01 din 
30.12.2017, pentru plăţile finan-
ţate din FEADR (Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

31 ianuarie - termen limită 
depunere cerere de plată 
motorină - trimestrul IV 2018

Centrul Judeţean APIA Gorj rea-

minteşte potenţialilor beneficiari că 
până la data de 31 ianuarie 2019 
inclusiv, se depun cererile de 
plată a ajutorului de stat pentru 
cantităţile de motorină achiziţi-
onate şi utilizate în agricultură, 
aferente perioadei 01 octombrie - 
31 decembrie 2018 (trimestrul IV 
al anului 2018). Cererile se depun 
la Centrele Judeţene ale Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură, respectiv al municipiului 
Bucureşti, de către administrator/
reprezentantul legal sau împuter-
nicitul acestuia, caz în care împu-
ternicirea este emisă de către ad-
ministratorul /reprezentantul legal 
şi este însoţită de copia actului de 
identitate al persoanei împuternici-
te.  Ajutorul de stat se acordă sub 
formă de rambursare a diferenţei 
dintre rata accizei standard şi rata 
accizei reduse (stabilită la 21,00 
euro/1000 litri) pentru motorina uti-
lizată la efectuarea lucrărilor meca-
nizate în agricultură a cărei valoare 
unitară este de 1,7385 lei/litru.

07 februarie 2019 - organizare 
zi de informare / INFO DAY

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) infor-
mează cu privire Ia organizarea 
în data de 07 februarie 2019 a 
unei zile de informare privind ape-
lul pentru depunerea propunerilor 
de programe, destinată potenţialilor 
beneficiari ai programelor de infor-
mare şi promovare a produselor 
agricole, eveniment denumit ge-
neric INFO DAY.

Evenimentul va avea loc la Bru-
xelles, Charlemagne Building, Rue 
de la Loi 170-1040, în intervalul 
orar: 8:15- 17:00.

Participanţii se pot înscrie on-
line, până la data de 31 ianuarie 
2019, prin intermediul următorului 
link: https:// scic.ec.euroj)a.eu/e}
Wresister/dsscic/chafea2019/e/
lk/k/ .

Potrivit agendei, se vor pre-
zenta următoarele teme:

-Programul Anual de Lucru 
(AWP) 2019 al Comisiei, cu referire 
la bugetul Uniunii Europene desti-
nat promovării produselor agricole 
şi la pieţele terţe de interes pentru 
acest an;

-Statistica propunerilor de pro-
grame depuse în anul 2018 şi lecţii 
învăţate;

-Eligibilitatea propunerilor de 
programe sub aspectul problemelor 
identificate;

-Reguli referitoare la materialele 
vizuale;

-Activităţi de promovare la nivel 
înalt desfăşurate la iniţiativa Comi-
siei Europene;

-Oportunităţi pentru noile acor-
duri comerciale;

-Exemple de programe multista-
te şi programe simple;

-Dezbaterea planificată: Brand 
”EU”- promovarea produselor euro-
pene în ţările terţe, pentru domenii-
le: Fructe şi legume, Carne, Produ-
se lactate, Vin şi băuturi spirtoase;

Metodologia managementului 
de proiect;

-Sprijin pentru aplicaţi (solici-
tanţi) şi exportatori, înregistrarea 
la acest eveniment este obligatorie 
prin utilizarea link-ului de mai sus, 
nu se pot face înregistrări la faţa lo-
cului. Discuţiile vor avea loc în lim-
ba engleză. Costurile de participare 
(călătorie şi cazare) sunt exclusiv în 
sarcina participanţilor. În vederea 
programării de întâlniri individuale, 
participanţii la sesiunea de discuţii 
libere sunt invitaţi să creeze profilu-
rile propriilor organizaţii. 

În cadrul acestei reuniuni se pot 
clarifica în mod direct cu experţii UE 
toate aspectele de interes privind 
depunerea unei propuneri de pro-
gram. De asemenea, prin progra-
marea de întâlniri directe (match-
making) se pot contacta direct atât 
potenţiali parteneri de programe, 
cât şi potenţiale organisme de pu-
nere în aplicare.

(va urma)
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Lista consilierilor locali ai Consiliului Local ScoarțaLista consilierilor locali ai 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 buge-
tului local de către persoanele fizice, conform Anexei care constituie parte inte-
grantă din prezenta hotărâre;

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

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata Biroului Financiar Contabilitate, 
Impozite Taxe Locale, Primarului Comunei Scoarta si Institutiei Prefectului –Ju-
detul Gorj

Nr._67_/ 21.12.2018

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

P R O C E D U R Ă
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor și a 

penalităților de întârziere aferente obligațiilor fisca-
le și celor bugetare asimilate acestora, constând în 
impozite și taxe locale, redevențe și chirii  datorate 

bugetului local de către persoanele fizice
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 co-
munei Scoarța, reprezentând creanțe fiscale și bugetare asimilate acestora, stabilite 
conform prevederilor Codului fiscal și Codului de procedură fiscală.

(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei 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 celeritate la 

bugetul local și sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate financiară, prin acordarea 
scutirii la plata majorărilor de întârziere și a penalităților generate 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 30.06.2019.
 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 fidcală, reprezentând 
scutiri de majorări / penalități de întârziere.

(2)Scutirea se aplică majorărilor/penalităților de întârziere aferente obligațiilor fis-
cale și bugetare, menționate la art.1 stinse până la data de  30.06.2019 inclusiv.

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

a) sting integral, pana la data de 30.06.2019, inclusiv, obligatiile fiscale si 
bugetare, constand in impozite si taxe locale, taxe speciale, chirii, redevențe și 
amenzi contravenționale restante la data achitării;

b) depun cererea pentru a benficia de aceste facilități, până la data de 30.06.2019 
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(4) Prezenta procedură se aplică și contribuabililor care figurează în sold cu ma-
jorări/penalități de întârziere și depun cerere pentru acordarea scutirii până la data de 
30.06.2019, 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 30.06.2019, inclusiv.
(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majo-

rărilor /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 inspectorul de specia-
litate care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Scoarta.

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

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

de către primarul comunei Scoarța si a deciziei de anulare a majorărilor /penalităților 

de întârziere aferente obligațiilor de plată, datorate bugetului local al comunei Scoarța 
pentru care sunt îndeplinite condițiile prevazute de prezenta procedură, despre acest 
lucru fiind înștiințat titularul cererii.

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

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

Anunț către cetățenii comunei Scoarța privind salubrizarea localitățiiAnunț către cetățenii comunei Scoarța privind salubrizarea localității
    Începând cu data de 01.01.2019 taxa de salubrizare pentru colecta-

rea gunoiului menajer, perceput pe gospodărie este de 12,00 lei pe lună. 
Vă informăm că taxa de salubrizare se poate plăti și trimestrial fiind de 36 
lei. Taxa de colectare a gunoiului menajer se va plăti la Biroul Taxe și Im-
pozite Locale din cadrul Primăriei Scoarța. În comuna Scoarța repartizarea 
mașinilor de Salubrizare pentru ridicarea deșeurilor menajere se face după 
cum urmează:

- Săptămânal, în fiecare zi de miercuri  se ridică deșeurile menaje-
re de la gospodăriile populației și societăților comerciale după cum urmea-
ză: Scoarța - DN 67, Lazuri, Cîrțânești, Muncei, Hanca, Beacu Mic, Beacu 
Mare, Salcia, Lintea, Linia Mare (Copăcioasa),Cerăt de Copăcioasa, Cerăt 
de Pădure, Liniuța, Bîrca, Răuțoaia, Botești, Pișteștii din Deal, Cartier Romi, 
Văleni, Pîrvulești, Strâmba Drăgoieni, Stegăroi.

- Săptămânal, în fiecare zi de vineri  se ridică deșeurile menajere de la 
gospodăriile populației și societăților comerciale după cum urmează: Raba, 
Bobu, Câmpșor, Mogoșani, Colibași, Câmpu Mare.

Vă aducem la cunoștință că societatea SC Salubris Gilort SRL poate re-
fuza ridicarea pubelele care contin: pământ, cenușă, iarbă, crengi; ridicând 
doar pubelele cu gunoi menajer. 

ANUNT PRIVIND 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 
frontul 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, fară a pune în pericol 
siguranța cetățenilor din apropiere;
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Proiectul “Ora să știm”, la Biblioteca 
Scoarța! Preșcolarii, primii la activitate

Un parteneriat educațional, în-
cheiat între Biblioteca Scoarța și 
Școala Gimnazială din localitate, 
a început să dea primele roade, 
în februarie, când un grup de zece 
preșcolari au primit noi informații 
despre igiena dentară în cadrul pro-
iectului “Ora să știm”. 

Preșcolarilor li s-a citit din cărțile 
puse la dispoziție de Fundația Pro-
gres, scopul fiind acela de a le trezi 
celor mici interesul pentru lectură. 

Aceasta este prima activitate 

din proiect, “Ora să știm” urmând 
să continue cu activități dedicate și 
școlarilor. 

Disciplinele de interes vor fi: 
Știință, Tehnologie, Inginerie, Ma-
tematică. 

Participanții la proiect vor avea 
parte de activități interactive, de 
studiu prin joacă, de acumulare de 
informații noi într-un cadru relaxat 
în care copiii au posibilitatea să-și 
exprime gândurile și ideile. 

Participante în prima activitate 

din proiect au fost profesor învățământ 
preșcolar Vochița Violeta și profesor 
învățământ școlar Popescu Cornelia 
Ionela. 

Proiectul se desfășoară în perioada 
februarie-iunie 2019. 

Acesta se bazează pe studii științifice 
care arată că, în special la vârsta școlii 
primare abordarea subiectelor și între-
bărilor legate de Știință, Tehnologie, In-
ginerie și Matematică(ȘTIM) au impact 
asupra modului în care copiii se exprimă 
și a formării abilităților lor de lectură. 

Ulițele din Bobu, asfaltate în primăvarăUlițele din Bobu, asfaltate în primăvară
Autoritățile locale din Scoarța 

așteaptă ca firma selectată pentru reali-

zarea noii investiții de 450.000 de lei din 

Bobu să înceapă lucrarea. 

Mai exact, din buget local, vor fi 

asfaltate câteva ulițe din Bobu, care dau 

în străzile deja asfaltate, în așa fel încât 

tot satul să aibă artere moderne pretabi-

le traficului rutier și pietonal. 

Contractul cu firma de construcții a 

fost semnat încă din octombrie, dar se 

așteaptă încălzirea vremii pentru ca lu-

crările să demareze.
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Acoperișul Căminului cultural de la Budieni, Acoperișul Căminului cultural de la Budieni, 
terminat! Lucrările s-au mutat în interiorterminat! Lucrările s-au mutat în interior
Aproape jumătate din lucrările 

de reabilitare începute în oc-
tombrie la Căminul Cultural 

Budieni sunt gata, spune primarul co-
munei Scoarța, Ion Stamatoiu. Edilul a 

menționat că firma din Târgu-Jiu, care a 
câștigat realizarea investiției în valoare 
de 750.000 de lei, lucrează bine și rapid, 
semn că autoritățile vor inaugura obiec-

tivul chiar mai repede de luna au-
gust, când este stabilit termenul de 
finalizare a lucrării. 

Deja acoperișul clădirii grav 
avariate de trecerea timpului a fost 
schimbat, iar lucrătorii societății 
prestează în interior, reușind să 
schimbe ferestrele imobilului, ușile 
și restul tocăriei vechi. 

Cinci gospodării din Pișteștii din Deal, 
inundate în urma topirii zăpezii

Câteva gospodării au fost inundate în satul Pișteștii din Deal din co-
muna Scoarța, în urma ploilor și a topirii zăpezii, din ianuarie. Autoritățile 
au intervenit însă prompt pentru decolmatarea șanțului de pe marginea 
drumului național. Apa inundase curțile a cinci familii, care au locuințele în 
pantă. Primarul Ion Stamatoiu spune că problema apare în fiecare an la 
gospodăriile, care sunt situate sub nivelul șoselei de-a lungul DN67.

“Am avut probleme cu inundațiile după încălzirea vremii, dar am inter-
venit, am ieșit imediat în teren, am decolmatat și am rezolvat situația. Din 
păcate, toți cei afectați așteaptă ca doar primăria să facă, deși unele lu-
cruri țin și de ei. Problema este că ei sunt la poala dealului, apele se scurg 
la ei”, a declarat edilul local. 

Taxă de gunoi redusă, 
pentru cetățenii din Scoarța!

În ianuarie, autoritățile locale au rezolvat problema salubrității în comună 
prin încheierea unui contract între primărie și firma de salubritate din Târgu-
Cărbunești. Practic, contractele individuale au dispărut. Acum pe fiecare gos-

podărie se va achita 10 lei plus TVA, adică un maxim de 12 lei lunar, bani care 
se pot plăti la Direcția de Taxe și Impozite a primăriei, fie trimestrial, fie anual. 

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, susține că anul trecut pentru fi-
ecare gospodărie se achita 15,72 de lei, în timp ce acum taxa este redusă. 
Primarul Stamatoiu explică faptul că o serie de proprietari din comună sunt 
scutiți de la plata acestei taxe de salubrizare, adică cei care locuiesc în zone 
unde nu pot intra mașinile pentru ridicarea gunoiului, persoanele cu handicap 
grav și proprietarii caselor nelocuibile din comună.
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării rețelei 
școlare a unităților de învățământ din 
Comuna Scoarța, Județul Gorj pentru 

anul școlar 2019-2020
Art. 1.Se  aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ din Comu-

na Scoarța pentru anul școlar 2019 – 2020 astfel:

Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județul 
Gorj, Primarul Comunei Scoarța, Birou Financiar Contabilitate, Inspecto-
ratul ȘcolarJudețean Gorj, Unitățile de Învățământ

Nr._4_/ 28.01.2019

HOTĂRÂRE

privind execuţia bugetului întocmit 
pe cele două secțiuni la data de 

31.12.2018
Art.1. -  Se aprobă execuţia bugetului întocmit pe cele două secțiuni 

la data de 31.12.2018 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._6_/ 28.01.2019

Anexa la HCL nr.6 /28.01.2019
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HOTĂRÂRE

privind închirierea imobilului (teren) situat 
în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat 

în proprietatea Comunei Scoarța (aferent 
Dispensar Uman Scoarța) în suprafață de 50mp

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a imobilului  
(teren – 50mp) situat în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în proprieta-
tea Comunei Scoarța (aferent Dispensar Uman Scoarța) pentru amenaja-
rea unui spațiu comercial conform schiței anexa 1 la prezenta hotărâre;

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.2, parte  integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Se aprobă raportul de evaluare  nr.09 din 16.01.2019 întocmit 
de S.C. Consulting Company s.r.l.  si inregistrat la Primaria Scoarța la 
nr. 434 din 17.01.2019 pentru  închirierea imobilului(teren – 50mp) situat 
în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în proprietatea Comunei Scoarța 
(aferent Dispensar Uman Scoarța) pentru amenajarea unui spatiu comer-
cial– anexa 3 la prezenta;

Art.4. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei pentru închirierea imo-
bilului (teren – 50mp) situat în localitatea Scoarța, sat Scoarța, aflat în 
proprietatea Comunei Scoarța (aferent Dispensar Uman Scoarța) pentru 
amenajarea unui spațiu comercial la 140lei/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._8_/ 28.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării de destinație a clădirii fostei 

Primării Bobu (C.F.- 37488) și aprobarea documentației 
tehnico-economice faza D.A.L.I.(Documentație pentru Avizarea 
Lucrărilor de Intervenție și P.T.(Proiect Tehnic) pentru investiția 

“Reabilitarea, modernizarea clădirii fostei  Primării Bobu și 
schimbarea de destinație în Școala Generală Bobu”  

Art.1. Se aprobă schimbarea de destinație a imobilului Clădirea fostei 
Primării Bobu (C.F.- 37488) în Școala Generală Bobu;

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. 
(Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție) și P.T.(Proiect 
Tehnic) pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea clădirii fostei Pri-
mării Bobu și schimbarea de destinație în Școala Generală Bobu” 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

Art.3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului 
de ”Reabilitarea, modernizarea clădirii fostei Primării Bobu și schim-
barea de destinație în Școala Generală Bobu”  astfel: 

Indicatori tehnici:
-Regim de înălțime - P;
-Suprafața construită - 163,00mp; 
-Suprafața desfășurată - 163,00mp; 
-Sunt prevăzute lucrări privind cămășuirea pereților, montaj termosis-

tem,  toalete cu acces din interiorul clădirii, sistem de încălzire, record 
canalizare, înlocuire tâmplărie, record apă potabilă, finisaje interioare, ex-
terioare și schimbarea parțială a șarpantei și în integralitate a învelitorii, 
precum și dotările necesare funcționării.

Indicatori economici:
-Valoarea totală INV= 492.913,31 lei (fără TVA)
-Valoare totală inclusiv tva  = 586.566,80 lei;
-Valoarea de construcții montaj: C+M = 349.682,35 lei, fără tva;
-Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 416.122,00 lei;
-Durata de realizare a lucrărilor de C+M: 5luni;
Art.4. Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri;
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-

diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comu-
nei Scoarța, compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi 
se aduce la cunoştiinţa publică. 

Nr._9_/ 28.01.2019

HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului 

Bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Comunei Scoarţa

Art.1 Se aprobă modificarea unor pozitii din Inventarul Bunurilor care 
apartin domeniului public al Comunei Scoarta, dupa cum urmeaza :

1.la pozitia 4, coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie  Km 0+000 (BLAHNITA) – km 0+457 (MOGOSANI)
        Lungimea drumului L=0,457 km
        Suprafata drumului – 4553mp
2.la pozitia 6, coloana 4 va avea urmatorul  cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 8)- km 1+159 (CASA COLCEAG)
 Lungimea drumului L=1,159km
        Suprafata drumului -8457mp
3.la pozitia 7coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 8)- km 0+466(BOBAIA)
        Lungimea drumului L=0,466 km
        Suprafata  drumului – 2468mp;
        Nr . podete = 1 bucata
4. la pozitia 24 coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 7)- km 0+232(CASA ILIESCU)
 Lungimea drumului L=0,232 km
 Suprafata drumului – 1494mp
 Nr . poduri =1 bucata
5.la pozitia  25 coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 7)- km 0+300 (IBANU)
        Lungimea drumului – L=0,300km
        Suprafata  drumului  - 1564
6.la pozitia 26 coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 7)- km 0+172  (CIMPSOR)
        Lungimea drumului L=0,172 km
        Suprafata drumului  - 1240mp        
7.la pozitia 29 coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
      Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 8)- km 0+151(SUVELEA)
      Lungimea drumului L=0,151 km
      Suprafata drumului – 910mp
8.la pozitia 32 coloana 4 va avea urmatorul cuprins:
 Origine si Destinatie Km 0+000 ( DC 7)- km 0+348 (BISERICA)
        Lungimea drumului L=0,348 km
        Suprafata drumului – 2251mp
Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Judeţean Gorj 

pentru îndeplinirea procedurii de la art. 21, alin. 3 din Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 
completările ulterioare;

Art.3.Primarul Comunei Scoarţa, împreună cu compartimentele de 
specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Nr._13_/ 28.01.2019
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TVA

P
rimarul Ion Stamatoiu a 
organizat pentru prima 
oară un astfel de simpozi-

on dedicat unui eveniment de mare 
însemnătate istorică pentru Româ-
nia, cum este Unirea Principatelor, 
motiv pentru care le-a vorbit celor 
prezenți cu sufletul, spunându-le 
despre importanța zilei de 24 Ianu-
arie și despre semnificația unirii. 

A fost urmat de prof. de istorie pen-
sionar Zălog și de vicepreședintele 
Consiliului Județean Gorj, Gheorghe 
Nichifor. Le-a vorbit celor prezenți 
despre reforma agrară din ace-
le timpuri reprezentantul Arhivelor 
Naționale Gorj, totul fiind urmat de 

Cu prilejul aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, Primăria Comunei Scoarța a organizat un simpozi-
on în incinta Căminului Cultural din localitatea Bobu, spațiu 
recent inaugurat. Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a 
fost cel care a deschis manifestările cultural-istorice, în sală fi-
ind prezenți nenumărați localnici, pensionari, tineri și elevi, dar 
și invitați de la instituții de seamă din Târgu-Jiu. Manifestarea 
s-a încheiat cu o mare horă a unirii în care și-au dat mâna toți 
invitații prezenți la eveniment.

Căminul Cultural Bobu, comuna Scoarța: Simpozion la 160 de ani de la Unirea Principatelor Române!Căminul Cultural Bobu, comuna Scoarța: Simpozion la 160 de ani de la Unirea Principatelor Române!

un program artistic al elevilor din 
comună. Evenimentul unic în acest 
spațiu din Bobu s-a finalizat cu o 
mare horă a unirii, în care au intrat 
toți cei prezenți.

“Am încercat să conștientizăm 
cetățenii despre importanța Unirii, 
despre importanța evenimentelor 
de acum 160 de ani și să le oferim 
posibilitatea elevilor din localitate de 
a înțelege ce timpuri trăim și căror 
lucruri, oameni ori fapte se datorea-
ză acestea. Simpozionul a fost un 
succes și le mulțumesc celor care 
ne-au onorat cu prezența”, a decla-
rat Ion Stamatoiu, primarul comunei 
Scoarța.


