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An plin de investiţii  la Scoarţa. An plin de investiţii  la Scoarţa. 
Primar: Avem Primar: Avem 
mult de muncămult de muncă

CNAIR CNAIR 
va scoate va scoate 
în curând în curând 
la licitație la licitație 

două secțiuni din două secțiuni din 
autostrada autostrada 

Pitești – Sibiu! Pitești – Sibiu! 

Comunitatea, Comunitatea, 
de mână cu de mână cu 

autoritățile! Astfel autoritățile! Astfel 
s-a stins cel mai s-a stins cel mai 

mare incendiu din mare incendiu din 
ScoarțaScoarța
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Elevii 
din Scoarța au 

măsurat 
copacii 

din curtea 
școlii

Cu ocazia zilei de 1Martie și 8 Martie, Cu ocazia zilei de 1Martie și 8 Martie, 

Primăria Comunei SCOARȚA Primăria Comunei SCOARȚA 

urează tuturor doamnelor  şi domnişoarelor multă sănătate, fericire, urează tuturor doamnelor  şi domnişoarelor multă sănătate, fericire, 

iubire şi o primăvară minunată.  iubire şi o primăvară minunată.                
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Ministrul Cuc a vorbit Ministrul Cuc a vorbit 
și de modernizarea DN și de modernizarea DN 

67B Scoarţa - Piteşti67B Scoarţa - Piteşti
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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.

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea REGULAMENTULUI  privind  

buna gospodărire a unității administrative 
teritoriale - Comuna Scoarța, județul Gorj

Art.1. Se aprobă  REGULAMENTUL privind  buna gospodărire a unității ad-
ministrativ –teritoriale SCOARȚA, jud. Gorj în forma și conținutul prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comu-
nei SCOARȚA, jud.Gorj. 

 Art.3. De comunicarea și publicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul 
comunei SCOARȚA,  jud.Gorj.

Nr._14_/ 25.02.2019

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea REGULAMENTULUI  privind  

buna gospodărire a unității administrative 
teritoriale - Comuna Scoarța, județul Gorj

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni (martie 
2019 – mai 2019) domnul consilier  Vîrjan Constantin.

Art.2. Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului Comu-
nei Scoarța şi se va aduce la cunoștința publică.

Nr._15_/ 25.02.2019

Anunț către cetățenii comunei Scoarța 
privind salubrizarea localității

Începând cu data de 01 ianuarie 2019 taxa de salubrizare pentru colec-
tarea 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 Impo-
zite 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 menajere 
de la gospodăriile populației și societățile comerciale după cum urmează: 
Scoarța - DN 67, Lazuri, Cîrțînești, 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 societățile 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 pubelelor care conțin: pământ, cenușă, iarbă, crengi  ridicând 
doar pubelele cu gunoi menajer.
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Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură

APIA SUSŢINE VALORILE COMUNE EUROPENE
Şl FERMIERII ROMÂNI!

Depune Cererea Unică de Plată la APIA în perioada
1 Martie - 15 Mai 2019

Vino la APIA Centrul Judeţean / Local de care aparţii şi află:
•Condiţiile de acordare a plăţilor directe sector vegetal şi zootehnic, a 

ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a plăţilor pentru măsurile compensatorii de 
dezvoltare rurală;

•Cum să completezi corect Cererea Unică de Plată în anul 2019 şi cum 
să identifici corect terenul agricol cu IPA Online;

•Informaţii despre măsurile derulate prin APIA: sprijin pentru crearea de 
suprafeţe împădurite, plăţi pentru silvomediu şi climă; ’

•Documentele necesare la depunerea cererii unice de plată;
•Normele de ecocondiţionalitate.
Înainte de a veni la Centrul APIA, vă re-

comandăm să verificaţi în Registrul Agricol 
situaţia terenului pe care îl utilizaţi, la Pri-
măria unde îl aveţi înregistrat.

Dacă aveţi animale în exploataţie, asi-
guraţi-vă că datele aferente acestora sunt 
actualizate în Registrul Naţional al Exploa-
taţiilor (RNE)

(medic veterinar concesionar / asociaţie / propriile evidenţe, dacă sunteţi 
utilizator SNIIA).

Nu UITAŢI!
Înainte de a semna, verificaţi încă o dată

Cererea Unică de Plată sector vegetal şi zootehnic!

www.apia.org.ro   http://lpis.apia.org.ro  

„A preveni este mai simplu decât a vindeca”
Reuşita culturilor însămânțate în primăvară depinde în mare măsură de 

combaterea anumitor agenţi fitopatogeni și dăunători, care se manifestă de la 
un an la altul prin sămânță și sol, iar atacul lor se manifestă în faza de germi-
nare –răsărire, producând pagube însemnate.

TRATAMENT SĂMÂNȚĂ
Metoda economică, eficace și puţin poluantă se aplică înainte de se-

mănat.

1)Mazăre pentru combaterea bolilor-putrezirea plantuțelor (PYTHIUM 
SPP.) și mană (PERONOSPORA PISI foloseşte produsul de protecţia plante-
lor APRON XL 350 ES =1 l/ to de sămânță sau MAXIM XL 350 FS=l lit.

2)Cereale păioase de primăvară
Facem menţiunea că la cereale păioase unele boli ca: malura (TILLETIA 

SPP.) și tăciunele (USTILAGO SPP.); combat chimic numai prin tratamentul 
la sămânță.

-Orzoaica de primăvară și ovăz pentru combaterea tăciunilor (Ustilago 
spp.) și a sfâşierii frunzelor(Pyrenophc gramineea) se folosesc produsele 
omologate, pe culturi și agenţi de dăunare: AMIRAL PROFFY 6 FS=0.5 l/to 
DIFEND EXTRA =2 1/to sau PREMIS =1.5 1/to.

-Grâu de primăvară
a)pentru prevenirea atacului de malură(Tilletia spp.) și fuzarioza (Fusarium 

spp ) recomandăm unul din produse omologate ca: INTEREST =2 1/ha sau 
DIVIDENT STAR 036 FS =1 1/to sau AMIRAL PROFFY 6 FS = 0.5 1/to.

b)pentru o protecţie a tinerelor plăntuțe din cultura de grâu împotriva dău-
nătorilor de sol (viermi sârmă, gândac ghebos), precum și împotriva malurei 
și a fuzariozei recomandăm unul din produsele omologate:TONIC PLUS 1/to 
combate și viermele sârmă sau AUSTRAL PLUS =5 l/to.(CELEST PLUS=5 L/
to )

c)pentru combaterea dăunătorilor de sol (Agriotes spp ) se poate folosi 
produsul SIGNAL = 2.5 l/to.

4)Porumb
a)pentru prevenirea putrezirii seminţelor în sol (Fusarium spp) și a plan-

tulelor mici în primele faze (Pythium spp.), precum și prevenirea infecţiilor 
primare produse de tăciunele comun (Ustilago spp.) și tăciunele al inflores-
cenţelor (Sorosporium holci sorghi )se recomandă unul din produsele: MAXIM 
XL 035 FS =1 l/to să KINTO DUO = 2,5 L/to

b)pentru combaterea viermilor sârmă (Agriotes spp), gărgărița frunzelor 
(Tanvmeeus dilaticollis) și a larvelor de (Diabrotica virgifera) se recomandă: 
SIGNAL =2 l/to sau FORCE 20 CS= 2 l/to în combinaţie cu unul din fungicidele 
de mai sus. Produsul FORCE 1,5 G =15 kg/ha se aplică pe rând concomitent 
cu semănatul pentru 1, de Diabrotica V. sau BELEM 0,8 MG (PICADOR 0,8 
MG a doua denum comercială) în doza de 12 kg/ha.acea aplicare cu incorpo-
rare la semănat.

 4)Floarea soarelui:
a)pentru atacul de mană (Plasmopara helianthi), putregai alb (Sclerotinia 

s.) și putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) vă recomandăm unul din produsele: 
MAXIM XL 035 FS = 5 l/to sau TOPSIN 500 S 2 litri. to.

b)pentru viermii sârmă se recomandă produsul SIGNAL = 2 1/to sau FOR-
CE 20 CS = 2,5 l/to sau prin aplicare concomitent cu semănatul a produsului 
BELEM 0,8 MG (PICADOR a doua denum. comercială în doză de 12 kg Tia.
sau TRIKA EXPERT = 10-15 kg/ha. Se combină un fungicid cu un insecticid 
atunci când se face tratarea semi. 

Se vor folosi numai produse de proiecţia plantelor omologate.
Citiți cu atenție prospectele produselor de proiecţia plantelor înainte de 

utilizare.
Se pot utiliza și alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc 

în PEST EXPERT cu acţiune similară pentru agenţii de dăunare avertizaţi. 
Referinţe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-htpps://aloe.anfdf.ro, apoi la 
UTILIZATOR-guest, iar la PAROLĂ -guest și daţi căutare în PEST-EXPERT. 
Folosiţi echipament de protecție (halat, ochelari, mânuşi) la mânuirea produ-
selor de protecţia plantelor.

Alte recomandări:
-Luaţi măsuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele 

Buletin de avertizare
Nr . 4 din 21.02.2019

de lucru cu produse de protecţia plantelor, pe cele de sănătate și securitate 
în muncă. Să se respecte condiţiile de depozitare, manipulare și utilizare a 
produselor de protecţia plantelor în exploatațiile agricole conform ,,Ghidului 
de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea 
Naţională Fitosanitară, Referințe:http://vww.madr.ro/ norme - eco-con-
ditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.” Să păstrați o perioadă de cel 
puțin 3 ani documente/evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate 
în exploatație.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi 
măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 
al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie 
Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 
al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a 
apiculturii completate cu Protocolul de colaborare 3242/F/21.10.2016 în-
cheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de 
Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei 
familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu Atenţionare! 

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să de-
ţină registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după următorul 
model:

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art, 67(1) )
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registru-

lui (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul punând 
semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii
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Informare tratamente de iarnă plantații pomicole 2019
Sub denumirea de ,,tratamente de iarnă’’ sau stropiri de iarnă sunt cunos-

cute acţiunile de combatere chimică a bolilor și dăunătorilor în timpul repau-
sului vegetativ care se instalează de la căderea frunzelor și până la pornirea 
în vegetaţie a mugurilor.

Scopul tratamentelor de iarnă este diminuarea rezervei biologice de agenţi 
patogeni și dăunători existenți în livadă, vie sau arbuşti fructiferi.

Lucrările din livadă, efectuate în cursul iernii, indiferent că se referă la mo-
dele agrotehnice, adunarea fructelor căzute din livadă (făcută după recoltare), 
tăierea ramurilor atacate, lucrările de arat si grapat ce contribuie la reducerea 
rezervei de dăunători făcute toamna sau atunci când se poate intra în livadă, 
cât și metode chimice, toate au o importanță majoră în pregătirea recoltei 
noului sezon.

Metode mecanice recomandate:
-perierea trunchiului și ramurilor groase ale pomilor ce permite distruge-

rea stadiilor hibernante de gărgăriţe, omizi de tortricide, tăierea și distrugerea 
cuiburilor de omizi defoliatoare reprezintă o practică curentă, mai ales acolo 
unde nu este vorba de suprafeţe mari.

- distrugerea, după adunare (după recoltare) sau prin lucrări de arat și dis-
cuit, a fructelor viermănoase, căzute, atacate fie de viespii, fie de viermi, este 
o lucrare care reduce populaţiile dăunătorilor din livezi.

Tratamentele chimice din perioada de repaus vegetativ vizează protecţia 
pomilor împotriva moniliozelor, ciuruirii, bășicării și deformării frunzelor diferite 
forme hibernate ale dăunătorilor etc. Acestea au o importanță deosebită în 
reducerea rezervei agenţilor de dăunare, diminuând numărul de tratamente 
din perioada de vegetaţie.

Făinarea mărului (Podosphera leucotricola)
Ciuperca iernează ca miceliu de rezistență în solzii ce acoperă mugurele 

și în frunzele căzute pe sol. 
Măsuri preventive:
-distrugerea prin ardere a resturilor vegetale infestate 
-fertilizarea cu îngrășeminte complexe, dar care conţin o cantitate mai 

mare de K
-cultivarea soiurilor rezistente sau tolerante la făinare
-se aplică două tratamente preventive, unul toamna foarte târziu după in-

trarea în repaus vegetativ și unul foarte devreme până la pornirea în vegeta-
ţie. 

Rapănul sau boala care urâțește fructele (Venturia inequalis)
Ciuperca iernează în stadiu de miceliu de rezistență în scoarţa ramurilor 

afectate, la sol în resturile vegetale.
-cultivarea de soiuri rezistente (Florina, Prima, Ciprian, Remus, Romus). 
-îndepărtarea frunzelor fructelor căzute la sol distrugerea prin ardere. 
-dezinfecția uneltelor de lucru.
-tratamente fitosanitare în per de repaus.

Focul bacterian al rosaceelor (măr, păr, gutui) Erwinia amylovora

Măsuri preventive:
-tratamente chimice în perioada de repaus vegetative. 
-îndepărtarea ramurilor infestate prin tăiere la 30-50 cm mai jos de ultimul 

semn de boală.
-dezinfectarea instrumentelor folosite cu alcool de 70*, hipoclorit de sodiu 

sau sulfat de cupru.
-toate organele atinse de infecţie și detaşate de pe pom vor fi distruse prin 

ardere.
- tratarea zonei de tăiere cu fungicide concentrate pe bază de cupru și apoi 

aplicarea unui strat de vopsea pe bază de ulei.

Monilia fructicola - monilioza

Ciuperca supravieţuieşte an de an prin intermediul fructelor mumificate 
prezente în pomi sau pe sol (boala poate spraviețui și în depozitele de fruc-
te).

-tratamente chimice în perioada de repaus.
-îndepărtarea fructelor mumificate prezente în pomi sau pe sol și
distrugerea acestora.

Taphrina deformans (Bășicarea frunzelor)

Ciuperca iernează sub forma rezistentă miceliu secundar, miceliu primar 
pe ramurile afectate.

Măsuri preventive:
-tăierea și distrugerea ramurilor afectate.
-cultivarea de soiuri mai puţin sensibile. 

-tratamente fitosanitare în per de repaus vegetativ.

Nectria ssp(galligena, ditissimo, coccinea, coryli, cinnabarina ) Can-
cerul deschis

Ciuperca este specifică mai multor specii pomicole, atacă scoarţa pomului 
provocând ulceraţii, iar rana se scufundă în interior provocând moartea ramu-
rii sau a pomului (dacă atacul este pe tulpină). Ciuperca iernează sub forma 
de peritecie (prezentă pe zona afectată sub formă de perniţe roşii).

-îndepărtarea și distrugerea ramurilor tinere, afectate.
-evitarea rănirii pomilor în timpul desfăşurării lucrărilor mecanice.
-extirparea plăgilor de pe ramurile groase, până la țesut sănătos se tratea-

ză cu sol de oxid de cupru și se acoperă cu mastic.
- tratamente fitosanitare de iarnă.

Fungicide omologate ce pot fi aplicate în perioada de repaus vege-
tativ

Tratamentele chimice din perioada de repaus sau vegetaţie vizează pro-
tecţia pomilor împotriva moniliozelor, ciuruirii, bășicării și deformării frunzelor.

Stropirea albastră se face cu una dintre substanţele pe bază de cupru pre-
cum Zeama bordelază WDG 0,5 %, Champ 77WG (30 gr în 10 I apa).

La toți pomii primul tratament de iarnă se face cu substanţe cuprice, când 
încep să le cadă frunzele, acest lucru se întâmplă de obicei în noiembrie, a 
doua stropire albastră are loc primăvara, la dezmugurit.

Substanţele dizolvate în apă se pulverizează pe toată suprafața pomilor, 
de la baza solului și până la nivelul crengilor.

Atenție! Aceste tratamente se aplică în zile însorite, cu temperaturi peste 
6-7°C, astfel încât soluția să nu îngheţe pe plante. Zeama bordeleză, sau ori-
ce alt fungicid cupric ales de dumneavoastră pentru efectuarea tratamentelor 
de iarnă nu se va amesteca cu insecticide ce au în compoziţie ulei. Următorul 
tratament se va efectua la distanță de minim 1 săptămână față de primul tra-
tament.

Tratamentele chimice din repaus sau vegetaţie vizează protecţia pomilor 
și împotriva dăunătorilor cum ar fi: forme hibernante, adulţi de Eriophyes phle-
ocoptes, (Păianjen filocoptid), ouă de păianjen, afide, larve de (Partenoleca-
nium corni)- Păduchele țestos al prunului și alţi păduchi țestoși (Coccoidea), 
omizi de Cydia funebrana, (Viermele prunelor) împotriva omizilor hibernante 
ale moliei vargate (Anarsia lineatella) și moliei orientale a fructelor (Cydia mo-
lesta), a ouălor hibernante de afide (Aphis spp), a cariului lemnului, (Scolytus 
rugulosus) se pot utiliza produse ca Vertimec 1,8 EC, în doză de 0,75-1,125 
l/ha, în funcţie de nivelul de infestare, aplicarea se face în amestec cu ulei 
mineral, 0,25% sau 250 ml/100 I apă sau cu adjuvant organosiliconic pene-
trant. Ovipron Top este un ulei mineral parafinic, înalt, rafinat, bio, cu acţiune 
insecticidă, fiind, de asemenea, un excelent adjuvant pentru alte produse pen-
tru protecţia plantelor de contact. Acţiunea insecticidă rezidă în principal prin 
asfixie, acoperind corpul insectelor cu o peliculă fina, care penetrează prin 
canalele traheei, blochează respiraţia, cauzând astfel moartea.

Ovipron este eficace împotriva larvelor și ouălor de acarieni și prezintă 
în afară de acţiunea ovocidă prin împiedicarea eclozării, o acţiune repelentă 
pentru insectele cu aparat masticator. Produsul este recomandat pentru utili-
zarea în tratamente la temperaturi peste 5 grade C doză recomandată: 2500 
ml/100 I de lichid pentru pulverizare sau 1500 ml/100 I de lichid pentru pulve-
rizare în combinaţie cu un insecticid (doză maximă 3500 ml/ha), aplicări în fe-
bruarie-martie Mospilan 20 SG + Toii adjuvant) în doză de 450g/500ml/1000l 
apă sâmburoase /1500 l-apă semințoase.

Cel mai important tratament al livezilor în perioada de repaus vegetativ, 
este cel care acționează asupra generaţiei de iarnă a păduchelui din San Jose 
(Quadraspidiotus perniciosus) sau/și asupra ouălor de iarnă ale acarianului 
roşu al pomilor (Panonychus ulmi).

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecţia plantelor înainte 
de utilizare.

Se pot utiliza și alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc 
în PEST EXPERT cu acţiune similară pentru agenţii de dăunare avertizaţi. Re-
ferinţe :http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-htpps://aloe.anfdf.ro, apoi tastați 
la UTILIZATOR-guest iar la PAROLĂ -guest și daţi căutare în PEST-EXPERT.
Folosiţi echipament de protecţie (halat, ochelari, mânuşi, cizme) la mânuirea 
produselor de protecţia plantelor.

Luaţi măsuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele 
de lucru cu produse de protecţia plantelor, pe cele de sănătate și securitate 
în muncă. Să se respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a 
produselor de protecţia plantelor în exploataţiile agricole conform ,,Ghidului 
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CETĂŢENII COMUNEI SCOARŢA

Stimați cetățeni cu privire la buna gospodărire, igienizarea și 
înfrumusețarea comunei, precum și a programului de măsuri conform 
Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităților, luna martie 2019 a 
fost declarată luna curățeniei de primăvară. Vă detaliem alăturat acțiunile 
de salubrizare a zonelor depistate insalubre pe domeniul public, acțiuni 
la care vă solicităm să participați alături de: Consiliul local, Primărie, 
instituțiilor publice, agențiilor economici, cetățenilor și de beneficiarii aju-
torului social conform Legii 416/2001 după cum urmează:

-în perioada  04.03.2019 - 07.03.2019 se desfășoară acțiuni de eco-
logizare în zona DN 67 –Pod Pișteștii din Deal.

-în perioada 08.03.2019- 12.03.2019 se desfășoară acțiuni de ecolo-
gizare în zona DN 67 pod Blahnița - zona pod Criceanu/Colibași.

-în perioada 13.03.2019- 16.03.2019 se desfășoară acțiuni de ecolo-
gizare în zona DN 67 pod Raba - zona pod Hodânău –pod Lazuri.

-în perioada 18.03.2019-21.03.2019 se desfășoară acțiuni de eco-
logizare în zona DN 67- Primăria Scoarța - pod Școala Scoarța- podul 
Moșilor- zona Copăcioasa CFR–U.M. Budieni.

-în perioada  22.03.2019-27.03.2019 se desfășoară acțiuni de ecolo-
gizare în zona DN 67- pod Bîrca –zona pod Botești.

-în perioada  28.03.2018-31.03.2019 se desfășoară acțiuni de ecolo-
gizare în zona DC 20 - Gara Copăcioasa.

    Primar,                                                            Întocmit,
      Stamatoiu Ion Grigore                                    Ulescu Maria Daniela

de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Na-
ţională Fitosanitară,

Reterințe:http://www.madr.ro/norme–de-eeo-condiționalitate-ân-
domeniul- fitosanitar.html.” Să păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documen-
tele de evidență contabilă a ppp.depozitate și utilizate în exploatație.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi 
măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 
al M.Mediului, nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie 
Locală, nr. 1786/TB/l991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 
al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a 
apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 
încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Naţională Fitosanitară și Federaţia Asocia-
ţiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implemen-
tarea Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din 
România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de 
albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.

Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) 
trebuie să dețină:

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare după următorul 
model:

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art.67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registru-

lui (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând 
semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

APIA a reluat plăţile către fermieri (II)
Modificările privind dovedirea statutului 

de fermier activ, în campania 2019

Începând cu anul de cerere 2019, statutul de „fermier activ” se stabileşte, potrivit 
modificărilor la OUG 3/2015, adoptate prin OUG 4/2018, respectiv prin verificarea 
înregistrării persoanelor fizice şi juridice şi a formelor asociative de persoane fizice 
sau juridice (indiferent de statutul juridic al acestora) pentru activităţile lor agricole, în 
Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit Codului de procedură fiscală, cu mo-
dificările şi completările ulterioare. Celelalte prevederi, referitoare la demonstrarea 
calităţii de „fermier activ”, rămân valabile.

Astfel, fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe, 
calculate conform Regulamentului delegat (UE), al Comisiei de completare a Regu-
lamentului (UE), al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme 
privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune, care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară 
cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, este „fermier activ” şi 
poate beneficia de plăţi directe.

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, persoanele fizice care în anul anterior 
de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform Regulamentului UE, care 
depăşesc cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registru-
lui Comerţului (ONRC) ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 
întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderi familiale, 
rezultate ca urmare a înregistrării la ONRC, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoa-
nei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune.

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi 
directe, care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează potrivit 
prevederilor Regulamentului UE, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte 
îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de europeni (toate acestea sunt prevă-
zute în Regulamentul UE).

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, fermierii persoane juridice care în anul 
anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform Regulamentul UE, 
care depăşesc cuantumul de 5.000 sunt înregistraţi la ONRC cu activitate agricolă. În 
cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care 
să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Regulamentul UE.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care 
în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care depăşesc cuantumul 
de 5.000 euro şi care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme 
de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri 

destinate activităţilor de recreere pot fi considerate „fermier activ”, dacă îndeplinesc 
una dintre următoarele condiţii: cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel 
puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal 
pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; veniturile totale obţinute în 
cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile 
totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în 
anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform Regulamen-
tului UE care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează firme/companii 
de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi adminis-
trativ - teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate „fermier activ”, 
dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute de Regulamentul UE.

Noutăți  legislative

Ordinul nr. 1524/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015, a fost publicat 
în M.Of. Nr.45/2019.

Modificările vizează aspect referitoare la:

• activitatea agricolă minimă pe teren
Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafeţele agri-

cole pe care nu se face activitate minimă conform art. 2 alin. (2) lit. c) şi e) din or-
donanţă, până la data de 1 august a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. 
Fac excepţie suprafeţele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu 
şi climă», pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fişa 
pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare şi nu depăşeşte 15 octombrie a 
anului de cerere.

•activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiştile permanente, în peri-
oada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiştilor permanente aflate sub 
angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu şi climă», cositul se efectuează numai 
după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzătoare 
şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă 
la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind 
depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul re-
partizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza sem-
năturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere”.

(va urma)
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TVA

L
a activitățile cuprinse în 

proiectul ,,Ora să știm”, 

desfășurat în luna fe-

bruarie la școlile din comuna 

Scoarța, elevii au ieșit în curtea 

unității de învățământ și au măsu-

rat circumferința copacilor pentru 

a cunoaște cât mai multe despre 

arbori. La baza studiului s-a aflat 

cartea ,,Luli și căsuța din copac”, cu 

autori Iulia Iordan și Cristina Radu.  

La activitate au participat elevi 

mai mari cu vârsta cuprinsă între 

7-10 ani. 

Aceștia au fost coordonați de 

învățătoarele Albert Mihaela și 

Elevii din Scoarța au măsurat copacii Elevii din Scoarța au măsurat copacii 
din curtea școliidin curtea școlii

Dijmărescu Bican Violeta. Potrivit 

cadrelor didactice, "Luli și căsuța 

din copac" le-a captat întreaga 

atenție, copiii fiind foarte curioși 

să descopere cât mai multe lucruri 

despre arborii din jurul lor.

Dascălii și bibliotecara din 

Scoarța, Gheorghe Mioara Simona, 

le-au citit elevilor din cartea respec-

tivă și au purtat un dialog cu copiii 

pe marginea personajelor din po-

veste. 

Elevii au recitat apoi poezii cu 

tema ,,copacul”. Activitatea s-a în-

cheiat cu un atelier de colaj intitulat 

,,Copacul cu flori multicolore”.  


