
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOARTA

PROCES VERBAL
incheiat azi 09.07.2019rin cadrul sedin{ei extraordinare a Consiliului Local al

Comunei Scoar(a, Jude(ul Gorj

Prin dispozilia Primarului Comunei Scoa(a nr.166 din 04.07.2019 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Scoarla in qedinla extraordinar[ avdnd urmitoarea ordine de
zi:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici

actuabzati ai obiectivului de investifii ,,Modernizare drumuri de interes local, comuna
Scoarta, Judelul Gorj,, - iniliator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

2. Proiect de hotdrAre privind executia bugetului local la data de 30 iunie 2OIg - ini1iator
- Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

3. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care apa(in
domeniului public al Comunei Scoarla, Secliunea 1 - Bunuri imobile, insuqit prin
Hotdr6rea Consiliului Local Scoarla nr.18 din 26.09.1999 privind aprobarea
Inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al Comunei Scoa(a - iniliator
- Primar Stamatoiu Ion-Grigore;
Se constatd cd la Eedinla sunt prezenti 12 consilieri locali fiind absent d-ul consilier

local Virian Constantin;
D-ul consilier local CotirlSu Aurelian - pregedintele de qedinp preia lucrdrile qedinlei;
Se supune la vot ordinea de zi a Eedinlei care este aprobatd in unanimitate .

Se da citire la procesul verbal al qedin(ei anterioare al consiliului local, este supus la vot
qi aprobat in unanimitate .

Se trece la punctul I din ordinea de zi respectiv - Proiect de hotdr6re privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici actualizali ai obiectivului de investifii
,,Modernizare drumttri de intetres local, comuna Scoarla, Judelul Gorj,, - iniliator -

Primar Stamatoiu Ion-Grigore;
D-ul Primar prezintd proiectul de hotdrdre gi precizeazd c6 este

indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de

vorba despre actualizar ea

investilii,,Modernizare
drumuri de interes local, comuna Scoar{a, Judepl Go.J,, adicd indicatori actualizali in
urrna licitaliei unde a reieqit un pre! mai mic .

D-ul consilier local Cotirlau Aurelian - ag vrea sd precize z faptul ca proiectul dacd se

intinde pe 28 de luni poate prezenta un risc politic; sd nu se ajungd la lipsa finanfdrii .



D-ul Primar - nu cred ci existd un risc politic fiind contracte incheiate; acestea sunt
drumurile in continuare acolo unde au fost fEcute p6nd la jumatatea satelor qi vor avea qi

rigole pe ambele pA(i qi pode{e de ac,;es la proprieti}i .

D-ul consilier local Neferoiu - am vdzut o lucrare foafte bund de asfaltare la Runcu unde
asfaltul era legat de rigold prin cimentare.

D-ul Primar - ghicili cine a ftcut lucrarea? aceiaqi firma care a cdstigat lucrarea Ei la
noi; avem qi noi porliuni unde se foloseste cimentarea.

D-ul consilier local CotirlSu - Mdsura 7.2. dacp a fostrecepfionatd Ei dacd,la Caminul
de la Bobu puteli face o rigola in fala Cdminului Cultural.

D-ul Primar - incd nu este gata Ei vom incerca sd facem rigola pe buget local; cine nu
vrea sd facS mai mult dar trebuie sd n,o limitam financiar la prioritdli qi posibilitali .

D-ul Primar - vreau sd vd spun c5. qi la Budieni din cauza prefului scdzut abia a venit
cineva la licitalie; constructorii se pl6.ng cd nu au oameni pe care sd-i angajeze.

Proiectul de hotdrdre este suplls la vot si este aprobat cu 12 voturi pentru qi nici un vot
impotriv5.

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi respectiv - Proiect de hotdrAre privind executia
bugetului local la data de 30 iunie 2019 - iniliator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

D-ul Primar d5 citire proiectului de hotdrdre qi d-na Isdrariu Maria - $.f Birou
Financiar Contabilitate dd citire detaliatd anexei la proiectul de hotdrdre .

Proiectul de hotdr6re este supus la vot Ei este aprobat cu 12 voturi pentru qi nici un vot
impotrivi .

Se trece la punctul 3 din ordinLea de zi respectiv - Proiect de hotdr6re privind
modificarea Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al Comunei Scoarla,
Secliunea 1 - Bunuri imobile, insuqit prin HotarArea Consiliului Local Scoarla nr.18 din
26.09.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al
Comunei Scoarla - iniliator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

D-ul Primar d5 citire proiectului d,o hotirAre Ei precizeazd cd este vorba de actuali zarea
a 13 drumuri DC 8, DC20, DC 82, DS 5, DS 6, DS 14, DS 16, DS 18, DS25, DS 2g, DS
33, DS 40, DS 48 qi a unui teren Cl.F. - 37608 din 16.04.2019 in urma mdsuritorilor
efectuate de un topograf autorizat .

D-ul Primar - am dori sd intervenim sd facem qi cdteva fAnt6ni pe drumul nalional 67
ins6 am fEcut adresa la drumurile nalionale sd vedem dacd le au cumva in proprietate d-lor
sau sunt la noi; de asemenea am fEcut adresd qi la C.J. Gorj pentru fAnt6nile care se afl6
de-a lungul drumului judelean ce travr:rseazd satul MogoEani .

D-ul Primar - as vrea si fac apel Ei la consilierii din zona Bobu s5 mai intervind qi ei sa

taie un pom ale cdrui corcoduEe cad irr ffintdna sau obtureazaun semn de circuiatie s.m.d.



D-ul consilier local Cotirldu - donreniul
punct;

D-ul Secretar - noul Cod Adrrinistrativ
punct .

D-ul consilier local Ddn[ricu Marius -
altfel se ddrdmd .

D-ul Primar - trebuie intervenit de jos .

Proiectul de hotdr6re este supus la. vot qi

vot impotrivi .

public este foarte important si ar trebui pus la

ne impune gi un termen in care sd-l punem la

la stadion ar trebui fbcut acoperiq pentru cd

este aprobat cu 12 voturi pentru .si nici un

D-ul Primar - ieri am fost la o discrulie cu participarea pregedintelui Curfii de Conturi de
la BucureEti; s-a pus gi problema cuantumului diferit intre comune privind taxa de
salubrizare; am fost abordat de Prirnarul de la Tg. Carbuneqti pentru cotizafia de 110
milioane dar ei uitd ca nu qi-au lEcut treaba; ei efectiv nu fac fala localitalilor pe care le-
au luat .

Am discutat si cu alli primari care lucreazd cu altd firmd care opere azd,in Judepl Gorj in
alte localitA{i qi o duc mai bine .

Am discutat gi cu d-ul Popa Luis - preqedintele A.D.I.S.; cei de la Salubris vin cu dou6
maqini mici Ei nu fac faldla colectare.

D-ul Primar Bobaru de la Bumbesti Jiu a precizat cd nu este corect ca noi primdriile sa

colectim banii la firmele de salubrizare qi sd le dim loc; efectiv suntem slugile lor ,

+In aceastd perioadd am avut probleme Ei cu apa insd imediat cum a plouat nu a mai fost
nici o problemd .

Am vdzut cetdleni care dacd vid o spdrturS la apa trec nepdsatori qi nu anuntd .

D-na Contabil Isdrariu - as avea o rugdminte la d-voastrd, sd mai faceli disculii in
comund cu oamenii sd vind sa-Ei pldteascd salubrizarea qi impozitele.

Pentru gaze am deschis discufii pentru ridicdrile topografice qi studiile geotehnice care
se vor anexa la S.F.-ul de gaze .

Am inleles cd suntem pe lista de finanfare Ei la canalizare, am rezolvat problema qi de la

$coala Scoarla.
+-
Incercdm sd gdsim un proiect prin care putem sd reabilitdm qi $coala de la Colibaqi gi s[-i

d6m o destina{ie .

PreEedintele de $edinfd declarS inchisd qedinla Consiliului Local Scoarta.

Secretar,
Jr. Sucea,Ion --. Alin
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