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HOTĂRÂRE
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul 
comunei Scoarţa, judeţul Gorj, pentru perioada 2019-2024

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 vi-

goare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalități de întârziere bugetului 
local al comunei Scoarța, reprezentând creanțe fiscale și bugetare asimilate aces-
tora, 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 celerita-

te 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 fiscală, 
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  30.06.2019 inclu-
siv.

(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 beneficia 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 
majorări/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 Primă-

riei comunei Scoarța până la data de 30.06.2019, inclusiv.
(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

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 afe-
rente 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 
specialitate 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 compartimen-
tul impozite și taxe decizia de acordarea/neacordarea facilităților.

(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va face în baza referatului apro-
bat 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 pro-
cedură, 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 pre-
zentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.

Art.1.Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de fur-
nizorii publici şi privaţi la nivelul comunei Scoarţa, judeţul Gorj pentru perioada 
2019-2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Scoarţa, judeţul Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Nr._32_/ 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii directe a terenului în 

suprafață totală de 968 mp către OMV PETROM S.A. pentru 
ca acesta să finalizeze proiectul  ,,Lucrări de abandonare 

de suprafață sonda 790 Colibași"

Art.1.Se aprobă închirierea directă a terenului în suprafață totală de 968 mp 
pe o perioadă de 2 ani cu posibilitatea prelungirii către OMV PETROM S.A. pen-
tru ca acesta să finalizeze proiectul ,,Lucrări de abandonare de suprafață sondă 
790 Colibași” conform planului de situație anexa 1 și care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre;

Art.2.Se aprobă raportul de evaluare nr.165 din 11.04.2019 întocmit de S.C. 
Consulting Company s.r.l.  pentru închirierea directă a terenului în suprafață 
totală de 968 mp conform anexă 2;

Art.3.Se aprobă cuantumul chiriei de 1,5 lei/mp/lună, chirie ce va fi actuali-
zată anual (an contractual) cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național 
de Statistică;

Art.4.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 solicitantul respectiv - OMV PETROM S.A. pentru ca acesta să 
finalizeze proiectul ,,Lucrări de abandonare de suprafață sondă 790 Colibași”;

Art.5.Prezenta se comunică Primarului comunei Scoarța, Instituției Prefectu-
lui Județului Gorj și se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de 
internet www.primariascoarta.ro ;

Nr._33_/ 16.05.2019

HOTĂRÂRE
 privind stabilirea amplasamentului de depozitare a 

deșeurilor rezultate din activitatea de construcții 
și a biodeșeurilor

Art.1.Aprobă  stabilirea  amplasamentului  de depozitare  a deșeurilor re-
zultate din activitatea de construcții și a biodeșeurilor situat pe teritoriul UAT 
Scoarța, sat Bobu identificat în Tarlaua 2, Parcela 8  conform planului  cadastral 
-  anexa 1 ce face  parte  integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2.Hotărârea după contrasemnarea pentru legalitate de către secretarul  
comunei, se va comunica în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului-
Județul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și primarului 
pentru executarea prevederilor acesteia; 

Nr._34_/ 16.05.2019
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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 execuţia bugetului local la data de 31.03.2019

Art.1.Se aprobă execuţia bugetului local la data de 31.03.2019 conform  
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Secretarul comunei SCOARȚA va comunica prezenta hotărâre institu-
ţiilor, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Nr._35_/ 16.05.2019
               Anexa la HCL nr.   din data de 16.03.2019

CONTUL DE EXECUŢIE  AL BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2019
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HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Art.1.Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni (iunie 2019 

– august  2019) domnul consilier _Cotîrlău Aurelian_.
Art.2. Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului Comu-

nei Scoarța şi se va aduce la cunoștința publică.

Nr._36_/ 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind organizarea în parteneriat cu Școala Gimnazială 

Scoarța a Ediției a III-a a Festivalului Limbii Române 
,,Doina Maria Cîrstea" din data de 31.05.2019

 Art.1.Se aprobă organizarea în parteneriat cu Școala Gimnazială Scoarța 
a Ediției a III-a a Festivalului Limbii Române ,,Doina Maria Cîrstea” din data de 
31.05.2019;

 Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 1200 lei din bugetul local pentru organi-
zarea în parteneriat cu Școala Gimnazială Scoarța a Ediției a III-a a Festivalului 
Limbii Române ,,Doina Maria Cîrstea” din data de 31.05.2019;

 Art.3.Se împuternicește Primarul Comunei Scoarța cu semnarea parteneri-
atului  menționat mai sus;

Art.4.Cu ducere la îndeplinirea răspunde primarul și compartimentul financi-
ar-contabilitate.

Nr._37_/ 30.05.2019

BULETIN DE AVERTIZARE 
Nr. 27 din 24. 05.2019

,,A preveni este mai simplu decât a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia și dezvoltarea 
bolilor și dăunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultură la 
speciile:

CIREŞ ȘI VIŞIN

Boli: monilioza (Monilinia laxa), ciuruire (Coryneum sau Stigmina 
carpophilla), pătarea frunzelor de cireş (Blumeriella japi)

Dăunători: musca cireşelor sau viermele cireşelor (Rhagoletis ce-
rasi), afide.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentu-
lui numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:

-boli infecţie secundară 
- prezența dăunătorilor
Folosiţi una din combinaţiile de mai jos după caz:
TELDOR 500 =0,08% (0,8 litri/ha ) + DELTAGRI =0,25- 0,3L/HA sau
TOPSIN 70 WDG =0,07 % + LASER 240 SC =0,06 % sau
BOUILLE BORDELAISE WDG = 0,5 %(5 kg/ha ) + CALYPSO 480 

SC = 0,02 %sau
SCORE 250EC(MAVITA 250 EC )= 0,2 1/ha +VOLIAM TARGO ==0,75 

-1,1 1 /ha
Perioada optimă de tratament: 
-tratamentul I 25-28 mai
-tratamentul II se va repeta la 8-9 zile de la primul, perioada ce co-

incide cu maximul curbei de zbor al adulţilor de Rhagoletis. 
Aplicaţi tratamentul imediat când sunt condiţii favorabile de tem-

peratură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim ris-
cul de a ajunge soluţia pe culturile din jur.

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 daunare 
avertizați. Referințe:http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps://aloe.
anfdf.ro, apoi tastați la UTILIZATOR-guest, iar la PAROLA -guest și daţi 
căutare în PEST- EXPERT..Folosiți echipament de protecţie (halat, oche-
lari, mânuşi,cizme) la mânuirea produselor de protecţia plantelor.

Luaţi măsuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi norme-
le de lucru cu produse de protecţia plantelor, pe cele de sănătate și secu-
ritate în muncă. Să se respecte condiţiile de depozitare, manipulare și uti-

lizare 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://www.madr.ro/ norme 
-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosaniar.html.”

Să păstrați o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidență con-
tabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatație.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, res-
pectaţi 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, Le-
gea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare 
nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Naţională Fi-
tosanitară și Federaţia Asociaţiilor Apicole din România -ROMAPIS 
(NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenţia Naţională Fitosanita-
ră şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea 
legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor 
cu ppp.

Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridi-
ce) trebuie să deţină:

Nume și prenume fermier/Societate comercială/II............. 
Domiciliul fermier/Sediul societăţii.................... 
Fermă(adresa)..................... 
Registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după urmă-

torul model:

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagi-
nă) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) 
fermierului sau administratorului societăţii

BULETIN DE AVERTIZARE 
NR. 28 din 24 mai 2019 

„ A preveni este mai  simplu decât a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia și dezvoltarea 
bolilor și dăunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultură la 
speciile din grupa:

SEMINȚOASE (măr, păr, gutui)

Boli: rapăn  (Venturia i șiVenturia p), monilioza (Monilinia f.și 
Monilinia 1.) și făinarea mărului (Podosphaera leucotricha).

Dăunători: viermele merelor (Carpocapsa pomonella -GI), 
păduchele lanos(Eriosoma 1.), insecte și omizi defoliatoare afide, 
acarieni

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentu-
lui I G I la viermele merelor numai pe parcelele pe care s-au realizat 
următoarele condiţii:

-boli infecţie secundara
-prezenta dăunătorilor
Folosiţi una din combinaţiile de mai jos după caz:
SCORE 250 SC 0,2 1/ha + CALYPSO 480 SC =0,02 % sau 
SYSTHANE FORTE = 0,02% + KARATE ZEON(NINJA) =0,015 % 

sau
SHAVIT F72 WDG =0,2 % +KAISO SORBIE 5EG(LAMDEX NEO) 

=0.015%(0,225 kg/ha în 
1500 1 apa)sau
AFFIRM OPTI =2 KG/HA +MERPAN 80 WDG =0,15% +KUMULUS 

DF =0,3%
SIGNUM =0,05% + POLECI =0,03 % -0,05%
Aplicaţi tratamentul când fructele au diametrul de 1 cm și scăderea 

curbei maxime de zbor a fluturelui (Laspeyresia spp)
Perioada optimă de tratament: 25-29 mai 2019 trat .1 iar trat.II G I 

la vierme se va repeta la 10-12 zile de la primul.
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La prezența acarienilor peste pragul economic de dăunare de 5 

se va folosi alături de una din combinaţiile de mai sus și un acaricid: 
NISSORUN 10 WP =0,03 % sau MILBECNOCK EC =0,05 %.

Aplicaţi tratamentul imediat când sunt condiţii favorabile de tem-
peratură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim ris-
cul de a ajunge soluţia pe culturile din jur.

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 daunare 
avertizați. Referințe:http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps://aloe.
anfdf.ro, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și daţi 
căutare în PEST- EXPERT. Folosiți echipament de protecţie (halat, oche-
lari, mânuşi, cizme) la mânuirea produselor de protecţia plantelor.

Luaţi măsuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi nor-
mele 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 con-
form „Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat 
de Autoritatea Naţională Fitosanitară, Referințe:http://www.madr.ro/ nor-
me -de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosaniar.html.”

Să păstrați o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidență con-
tabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatație.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, res-
pectaţi 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, Le-
gea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare 
nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Naţională Fi-
tosanitară și Federaţia Asociaţiilor Apicole din România -ROMAPIS 
(NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenţia Naţională Fitosanita-
ră şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea 
legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor 
cu ppp.

Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridi-
ce) trebuie să deţină:

Nume și prenume fermier/Societate comercială/............. 
Domiciliul fermier.................... 
Fermă(adresa)..................... 
Registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după următorul 

model:

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagi-
nă) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) 
fermierului sau administratorului societăţii

BULETIN DE AVERTIZARE 
NR. 29 din 24 mai 2019 

„ A preveni este mai  simplu decât a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia și dezvoltarea bo-
lilor și dăunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultură la speci-
ile din grupa:

SÂMBUROASE(PRUN ,CAIS,PIERSIC )

Boli: pătarea roşie (Polystigma rubrum ), monilioza (Monilinia 
fructigena) și ciuruirea frunzelor(Coryneum bejerinckii).

Dăunători: viermele prunelor (Laspeyresia funebrana -G I’, alte in-
secte defoliatoare, afide, acarieni, păduchele din San Jose tratamen-
tul III, alte insecte defoliatoare, afide și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea trata-
mentului I -G I viermele prunelor, tratament ce combate și ceilalţi dă-

unători și bolile speciilor pomicole sâmburoase numai pe parcelele 
pe care s-au realizat următoarele condiţii:

-prezenta dăunătorilor
-infecţie secundară la boli
Folosiţi unul din amestecurile sau combinaţiile de mai jos după 

caz:
BRAVO 500 SC =0,15 % + CALYPSO 480 SC = 0,02% sau
SCORE 250 EC =0,015 % +LASER 240 SC =0,06 %(0,06 litri produs 

comercial la 1000 1 apă )
 sau
DITHANE M45 =0,2 % + POLECI = 0,03 -0,05 %( 30 -50 ml la hl 

apă)
sau
TOPSIN 70 WDG =0,07 % + AFFIRM OPTI =2,5 KG/HA 
Perioada optimă de tratament: 25-29 iulie 2019, iar tratamentul al 

II-lea se va repeta la 10-12 zile de la tratamentul I.
În plantaţiile unde se constată prezența acarienilor peste pragul 

economic de dăunare PED de 3-5 acarieni pe frunză sau 5-10 acarieni 
pe inflorescenţă se va folosi un acaricid împreună cu unul din ames-
tecurile de mai sus. 

NISSORUN 10 WP =0,03 % sau VERTIMEC 1,8 EC =0,1-0,15 % 
(1-1,5 1/ha)

Aplicaţi tratamentul imediat când sunt condiţii favorabile de tem-
peratură,  fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim 
riscul de a ajunge soluţia pe culturile din jur.

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 daunare 
avertizați. Referințe:http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps://aloe.
anfdf.ro, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și daţi 
căutare în PEST- EXPERT..Folosiți echipament de protecţie (halat, oche-
lari, mânuşi, cizme) la mânuirea produselor de protecţia plantelor.

Luaţi măsuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi nor-
mele 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 con-
form „Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat 
de Autoritatea Naţională Fitosanitară, Referințe:http://www.madr.ro/ nor-
me -de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosaniar.html.”

Să păstrați o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidență con-
tabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatație.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, res-
pectaţi 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, Le-
gea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare 
nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Naţională Fi-
tosanitară și Federaţia Asociaţiilor Apicole din România -ROMAPIS 
(NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenţia Naţională Fitosanita-
ră şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea 
legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor 
cu ppp.

Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridi-
ce) trebuie să deţină:.

Registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după urmă-
torul model: 

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagi-
nă) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) 
fermierului sau administratorului societăţii
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Produse realizate: 

TVA

Podiumul concursului:

Câștigătorii probei de recital 
 -locul I- Albeni  -Vasile Popescu Teodora Sorana 
 -locul II -Bălănești – Birceanu Eduard
 -locul III -Budieni – Boian Simona
 -mențiune -Bălănești – Burcă Otilia

Câștigătorii probei de caligrafie 
- locul I – Scoarța – Brăilescu Alexandra
-locul II – Scoarța – Cinteză Ana Sofia
-locul III – Albeni - Vasile Popescu Teodora Sorana
-mențiune -Scoarța – Moldovan Narcisa

L
a ediția cu numărul trei a 

Festivalului Limbii Româ-

ne ,,Doina Maria Cîrstea”, 

eveniment organizat de autoritățile 

locale la finalul lunii mai, și-au dat 

concursul elevii de la școlile din 

Bălănești, Albeni, ,,Voievod Litovoi” 

Târgu-Jiu și Scoarța. 

Peste o sută de persoane au 

participat la manifestarea culturală 

care s-a bucurat de sprijinul Inspec-

toratului Școlar Județean Gorj, in-

spectorul general Marcela Mrejeru 

participând la eveniment. 

Profesori de la Școala Gimna-

zială Scoarța și-au adus aportul 

direct la buna desfășurare a eveni-

mentului. 

La finalul concursului, concurenții 

au primit diplome și cărți.

Festivalul Limbii Române ,,Doina Maria Cîrstea”-Festivalul Limbii Române ,,Doina Maria Cîrstea”-
ediția a III-a de la Scoarța, un succes!ediția a III-a de la Scoarța, un succes!


