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Primarul Stamatoiu a obținut Primarul Stamatoiu a obținut 
banii necesari pentru reabilitarea banii necesari pentru reabilitarea 
Școlii Gimnaziale Scoarța!Școlii Gimnaziale Scoarța!
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7,1 milioane 7,1 milioane 
de lei, de lei, 

investiți investiți 
în 7,4 km în 7,4 km 
de drum de drum 

de interes localde interes local
Canalizarea 

și 
introducerea rețelei 
de gaze, prioritățile 

administrației 
,,Stamatoiu”!
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Supercom SA Supercom SA 
adună gunoiul adună gunoiul 
selectiv selectiv 
de la 1 augustde la 1 august
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Școala Școala 
Budieni Budieni 

este în lucru! este în lucru! 
Proiectul Proiectul 

depășește depășește 
600.000 600.000 

de leide lei

Operatorul de salubritate, schimbat la Scoarța! Operatorul de salubritate, schimbat la Scoarța! 
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Art.1.Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de salubri-
zare al comunei Scoarta,  gestiunea delegată. 

Art.2.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 
al comunei Scoarța către ADIS Gorj, la data adoptării prezentei hotărâri 
urmând să-și înceteze efectele orice altă hotărâre cu dispoziții contrare;

 Art.3.Se aprobă avizarea Regulamentul Serviciului de salubrizare ela-
borat de ADIS - Gorj, conform anexei nr. I . 

 Art.4.Se aprobă avizarea Caietul de Sarcini  al serviciului de salubri-
zare elaborat de ADIS-Gorj,  conform anexei nr. II .

Art.5.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pen-
tru activitățile de colectare separată/transport separat și depozitare a 
deșeurilor menajere și similare din UAT Comuna Scoarța, în condițiile 
Contractului de achiziție publică a acestui serviciu nr.39/15.05.2019 re-
spectiv 66/15.05.2019 încheiat între ADIS-Gorj și SC SUPERCOM - SA 
București precum și a documentației aferente procedurii de achiziție publi-
că, conform anexei nr. III.

Art.6.Se aprobă Acordul tripartit ADIS Gorj – UAT Comuna Scoarța 
și operatorul S.C. SUPERCOM-S.A. și se mandatează/împuternicește 
Dl.Stamatoiu Ion – Grigore, Primar Comuna Scoarța, să semneze Acordul 
tripartit, conform anexei nr. IV .

Art.7. Anexele fac parte integrantă din hotărâre.  
Art.8. Cu data de 01.08.2019 se aprobă instituirea taxei speciale de 

salubrizare astfel:
persoane fizice-cost pe gospodărie/lună = 11,76 lei fără tva, respec-

tiv 14,00 lei inclusiv tva;
cost instituții publice și persoane juridice situate pe raza UAT Scoarța 

– 100 lei/mc;
 Art.9.Cu data de 01.08.2019 își încetează efectele prevederile art.1,2 

și 3 ale H.C.L.nr.2 din 09.01.2019;
 Art.10.Cu data de 01.08.2019 se mențin prevederile Regulamentului de 

aplicare și administrare a taxei special de salubrizare în Comuna Scoarța, 
Județul Gorj adoptată prin  H.C.L. nr.3 din 09.01.2019  cu mențiunea că 
orice trimitere la prevederile art.1 si 2 din  H.C.L. nr.2 din 09.01.2019 se 
va considera trimitere la prevederile  art.8 din prezenta hotărâre și orice 
trimitere la operatorul S.C. SALUBRIS Gilort srl se va considera trimitere 
la noul operator respectiv S.C. SUPERCOM S.A.;

Art.11.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul 
comunei Scoarța și compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialite al primarului. 

Art.12.Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului-Județul Gorj, 

Primarului comunei Scoarța și ADIS Gorj.   

Nr._46_/30.07.2019

HOTĂRÂRE
privind delegarea serviciului public 
de salubrizare al Comunei Scoarța, 

județul Gorj și 
a documentelor aferente delegării

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ,,Extinderea 

și reabilitarea Școlii Budieni, Comuna 
Scoarța, Județul Gorj"

Art.1.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiții ,,Extinderea și reabilitarea Școlii Budieni, Co-

muna Scoarța, Județul Gorj”  astfel: 

Valoarea totală INV=544.572,33 lei (fără TVA)

Valoare totală inclusiv tva  = 648.041,07 lei;

Valoarea  de construcții montaj: C+M = 478.886,89 lei, fără tva (la 

cursul de schimb  4,5854lei/euro din data de 12.10.2017);

Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 569.875,40 lei;

Durata de realizare a lucrărilor de C+M : 12 luni;

Art.2.Se aprobă Devizul General actualizat după licitație privind chel-

tuielile de capital necesar realizării obiectivului de investiții ,,Extinderea 

și reabilitarea Școlii Budieni, Comuna Scoarța, Județul Gorj” întocmit de 

SC.Arhitonic S.R.L. conform anexei ce face parte integrantă  din prezenta 

hotărâre; 

Art.3. Se aprobă asigurarea unei finanțări, de la bugetul local  pentru ur-

mătoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obținerea și amenajarea 

teritoriului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de 

intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/

sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea 

de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, taxe și 

cote costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare 

la beneficiar) în sumă de 82.343,50lei, care nu se finanțează de la buge-

tul de stat prin P.N.D.L., conform prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP 

nr.1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare;

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._48_/30.07.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea 
și Extinderea Școlii Scoarța, Comuna 

Scoarța, Județul Gorj"
Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea și Extinderea Școlii Scoarța, 

Comuna Scoarța, Județul Gorj” astfel: 

Valoarea totală INV= 550.044,81 lei (fără TVA)

Valoare totala inclusiv tva  = 654.553,32 lei;

Valoarea  de construcții montaj: C+M = 438.459,85 lei, fără tva;

Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 521.756,51 lei;

Durata de realizare a lucrărilor de C+M : 12 luni;

Art.2.Se aprobă Devizul General  privind cheltuielile de capital nece-

sar realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea și Ex-

tinderea Școlii Scoarța, Comuna Scoarța, Județul Gorj” întocmit de 

SC.Arhitonic S.R.L. conform anexei ce face parte integrantă  din prezenta 

hotărâre;

 Art.3.Se aprobă asigurarea unei finanțări, de la bugetul local  pentru ur-

mătoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obținerea și amenajarea 

teritoriului, studiile de fezabilitate/ documentațiile de avizare a lucrărilor de 

intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/
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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

sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea 

de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, taxe și 

cote costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la 

beneficiar) în sumă de 41.803,32 de lei, care nu se finanțează de la buge-

tul de stat prin P.N.D.L., conform  prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP 

nr.1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare;

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 cunoştiinţă publică. 

Nr._49_/30.07.2019

HOTĂRÂRE
privind respingerea plângerii 

prealabile depusă de OMV PETROM 
S.A. împotriva Hotărârii Consiliului 

Local al Comunei Scoarța nr. 33 
din 16.05.2019 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.Respinge plângerea prealabilă depusă de OMV PETROM 

S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Scoarța nr. 33 din 

16.05.2019 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.2.Primarul comunei Scoarța va duce la îndeplinire prevederile pre-

zentei hotărâri prin intermediul birourilor de specialitate din cadrul Primă-

riei comunei Scoarța. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului 

Gorj și se aduce la cunoştinţa publică  prin publicarea pe pagina de inter-

net www.primariascoarta.ro. 

Nr._51_/30.07.2019

APIA a reluat plăţile către fermieri (IV)
Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în seră

Dovada comercializării legumelor cultivate în spaţii protejate o consti-

tuie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produ-

selor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a 

anului de cerere. 

Castraveţii destinaţi industrializării se comercializează către unităţi de 

industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevede-

rilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau buletinul 

de analiză oficială cu menţiunea «sămânţă admisă pentru însămânţare» 

sau buletinul de analiză oficială cu menţiunea «Necesar propriu» şi «In-

terzisă comercializarea» sau documentul de calitate şi conformitate al 

furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate 

emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care 

are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta ofi-

cială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura 

de achiziţie a seminţei se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a 

anului de cerere. 

Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se 

vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor 

şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfă-

şoară activitatea sau de laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi 

materialului săditor. 

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fer-

mierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/

loturilor de sămânţă. 

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim 

de seminţe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.

• Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii, 
semitimpurii şi de vară pentru industrializare

(1) În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal 

comercializează producţia prin intermediul unui grup/unei organizaţii de 

producători, recunoscut (e) de MADR sau al unei cooperative agricole 

înfiinţate conform prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vân-

zarea producţiei, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, 

actele doveditoare ale cantităţii livrate către grup/ organizaţie/cooperati-

vă sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol sau copia facturii/ facturilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare 

privind valoarea producţiei comercializate, în cazul grupurilor/ organiza-

ţiilor de producători.

(2) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) mai prezintă şi:

(a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului în 

a cărui rază teritorială îşi are sediul grupul/ organizaţia/cooperativa;

(b) adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/or-

ganizaţiei de producători/cooperativei prin care valorifică producţia sau 

adeverinţă prin care nemembrii fac dovada că producţia a fost livrată prin 

forma asociativă;

(c) copia contractului încheiat între grup/organizaţie/cooperativă şi 

cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat pro-

ducţia prin forma de organizare.”
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Pe 10 august va fi dat ordinul de începere a lucrărilor pentru 

,,Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul 

Gorj”, pe o distanță de 7434 metri(7,43 km). 

Investiția va fi executată în 20 de luni, iar fondurile provin 

de pe PNDL2. Este vorba despre 7,1 milioane de lei care vor 

moderniza încă 11 artere din comuna Scoarța. 

Proiectul privește modernizarea DS 45 – Vălenii Mici – 685m; 

DS 17 – Pișteștii din Deal – 930m; DS 15- Bîrca- 498m; DS 13 – 

Copăcioasa – Linia Mare până la bazinele de apă - 996 m; DS 

12 – Lintea – 191m; DS 11- Salcia- 520m; DS 31 – Beacu Mic 

– Hanca – fântâna de la Mornea – până în spatele primăriei- 

787m; DS 34 – Hanca – până la biserica din Cîrțînești- 880m; 

DC 83 – Cîrțînești parțial – 248m; DS 8 – Lazuri – de la Biserica 

din Lazuri până la ultima casă - 1004m și DS 36 – Muncei - 

ramificație Lazuri până la ultima casă - 695 m.

Pe 10 august va fi dat ordinul de începere a lucrărilor pentru 

,,Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul 

G j” di t ță d 7434 t i(7 43 k )

7,1 milioane de lei, investiți în 7,4 7,1 milioane de lei, investiți în 7,4 
km de drum de interes localkm de drum de interes local

Școala Budieni este în lucru! 
Proiectul depășește 600.000 de lei

Reabilitarea școlii din 
Budieni este în plin pro-
ces, acum lucrându-se la 
acoperiș, anunță autori-

tatea locală care a reușit, 
în ultimii ani, doar să re-
pare parțial unitatea de 
învățământ. 

Acum reabilitarea 
va schimba fața școlii, 
finanțarea 615.000 lei fiind 
primită pe PNDL2. 

Constructorii vor lucra 
apoi la toaletele unității 
educaționale, iar lucrările ar 
putea fi continuate și în tim-
pul noului an de învățământ 
care începe în septembrie. 

,,Lucrările sunt în curs 

dar din păcate nu se pot finali-
za până la începerea noului an 
școlar. 

Acestea vor continua în pa-
ralele cu activitatea elevilor”, 
a spus primarul localității, Ion 
Stamatoiu. 
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Încă șase localități din județul 
Gorj beneficiează de colec-
tarea selectivă a deșeurilor, 

din poartă în poartă. Este vorba 

Operatorul de salubritate, schimbat la Scoarța! Operatorul de salubritate, schimbat la Scoarța! 
Supercom SA adună gunoiul selectiv de la 1 augustSupercom SA adună gunoiul selectiv de la 1 august
Începând din prima zi a lunii august, comuna Scoarța, ală-
turi de alte cinci localități din Gorj, și-a schimbat operato-
rul de salubritate. Noua firmă care se ocupă de colectarea 
selectivă a deșeurilor menajere este SUPERCOM SA din 
București.  Firma asigură ridicarea gunoiului pentru un cost 
de 14 lei/gospodărie pe lună. Prețul este puțin mai ridicat de-
cât cel practicat de Salubris Gilort din Târgu-Cărbunești, dar 
firma din vecinătatea Scoarței a creeat probleme localnicilor 
cu care se afla sub contract, neridicând, la timp, de mul-
te ori, gunoiul de la porțile cetățenilor, spun reprezentanții 
autorităților locale. 

În atenția locuitorilor comunei Scoarța 
privind activitatea de salubrizare:

-miercuri: 07.08.2019 începând cu ora 8.00 se vor ridica deșeurile menajere și 
selective în următoarele sate: Scoarța DN 67 de la Primărie până la Pensiunea 
Căldăraru, Beacu Mare, Salcia, Lintea, Linia Mare, Cerăt de Copăcioasa, Cerăt de 
Pădure, Liniuța, Bîrca, Răuțoaia, Botești, Pișteștii din Deal, Cartier Rromi, Văleni și 
Budieni.

-vineri: 09.08.2019 începând cu ora 8.00 satele; Bobu, Mogoșani, Colibași, Raba1, 
Raba2, Cîmpu Mare, DN 67 până la Primărie, Lazuri, Cîrținelti și Muncei.

Menționăm că se vor ridica sacii galbeni cu deșeurile selective (sticle plastic, hâr-
tie, doze, pungi) gratuit de două ori pe lună.

despre Scoarța, Roșia de 
Amaradia, Săcelu, Borăscu, 
Ionești și Crușet. Pe 1 au-
gust, firma din București a ri-

dicat deja sacii de gunoi de la 
porțile localnicilor din Scoarța. 
Autoritățile locale anunță că 
operatorul este unul serios 
care asigură chiar și colecta-
rea selectivă a deșeurilor me-
najere din comuna Scoarța, în 
toate satele. Localnicii au fost 
doar rugați să scoată toate 
pubelele de gunoi la poartă, 
primind la schimb saci mena-
jeri! Operatorul de salubritate 
S.C. Supercom S.A ridică gu-
noiul de două ori pe săptămâ-
nă, miercurea și vinerea! Gu-
noiul selectiv(plastic, hârtie, 
metal) se ridică, în schimb, în 
prima săptămână și în a treia 
din lună.

,,Gunoiul, cu fostul ope-
rator, costa 12 lei/gospodă-
rie iar acum este 14 lei, dar 
beneficiile sunt altele. Firma 
din București are mașini noi, 
avem ocolo oameni angajați 
din localitate iar programul 
de ridicare a deșeurilor me-
najere începe la ora 8.00, 

din fața primăriei. Cu fostul 
operator au fost probleme, 
gunoiul rămânea neridicat 
cu zilele pe la porți”, a expli-
cat primarul Ion Stamatoiu. 
Edilul a făcut deja public, în 
una dintre ședințele Consiliu-
lui Local, printr-o informare, 
contractul de achiziție publi-
că a serviciului de salubri-
zare - activități de colectare 
separată + transport sepa-
rat și depozitare, între ADIS 
Gorj și SC SUPERCOM SA, 

care urma să se efectueze cu 
utilaje Euro 6 noi, cu o capa-
citate de 16mc și o mașină 
pentru intervenție. Primarul 
a anunțat că toate gospodă-
riile vor avea europubele și în 
același timp vor primi saci de 
culoare galbenă pentru co-
lectare selectivă, care vor fi 
ridicați din două în două sap-
tămâni, iar deșeurile menaje-
re o data pe săptămană cu un 
tarif de 11,76 lei/gospodărie 
fără TVA.

elecse
ucuBu
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7,1 milioane de lei, investiți în 7,4 
km de drum de interes local
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• Referitor la SCZ ovine

Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul 

genealogic al rasei, secţiunea principală.

Efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic 

al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă 

SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în regis-

trul genealogic al aceleiaşi rase, secţiunea principală, la 35 de femele 

ovine.

Efectivul de femele ovine neînscrise şi neînregistrate într-un registru 

genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de mi-

nimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

• Referitor la SCZ caprine

Ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul 

genealogic al rasei, secţiunea principală.

Efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealo-

gic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă 

SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un ţap înscris în registrul ge-

nealogic al aceleiaşi rase, secţiunea principală, la 35 de femele caprine.

Efectivul de femele caprine neînscrise şi neînregistrate într- un regis-

tru genealogic, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de 

minimum un ţap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.

• Referitor la SCZ vaci de carne

Vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se 

solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al 

rasei şi taurii de reproducţie din rase de carne pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei.

• Referitor la plata pe înverzire

Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt dc producţie declarate zone 

de interes ecologic sunt considerate doar cele cultivate cu specii fores-

tiere cu ciclu scurt de producţie indigene, respectiv: salcie (Salix spp.), 

plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele 

cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Ciclul maxim de recoltă, cerinţele privind 

utilizarea îngrăşămintelor minerale şi a produselor de protecţia plantelor 

sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu ameste-

curile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calcu-

lul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe o perioadă 

de cel puţin 8 săptămâni de la data răsăririi. înfiinţarea stratului vegetal 

ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale 

declarate în anul de cerere. 

Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporţia din-

tre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se sta-

bileşte de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la 

controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare 

a stratului vegetal este 1 iulie-1 octombrie. 

Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi 

de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului 

şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale măsurii 10 «Agrome-

diu şi climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare.

Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot

înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha.

• Referitor la respectarea angajamentelor pe masurile 
de dezvoltare rurală

1.Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 10 

sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei total angajate pe toată 

perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând 

fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât şi 

ulterior. 

În cazul în care se- mănarea culturilor verzi se realizează pe altă par-

celă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia 

să notifice APIA în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai 

târziu de 30 septembrie. 

În lipsa acestei notificări, suprafaţa respectivă este exclusă de la pla-

tă. 

Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu 

pe fracţiune de parcelă şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei 

iniţiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeţei totale angajate.”

2.Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă 

agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada an-

gajamentelor. 

De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la 

plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angaja-

ment. Parcela pe care s-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă 

de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.”

3.În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentului măsu-

rii 11, beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru par-

celele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face do-

vada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate 

(prin depunerea certificatului de conformitate) şi a respectării celorlalte 

condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem ecologic de agricultură 

pe perioada rămasă de angajament.

4.Beneficiarul nu va putea obţine plata compensatorie pentru par-

celele pe care a schimbat categoria dc folosinţă, nici pentru pachetul 

pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde 

noii categorii de folosinţă, pe perioada rămasă (până la finalizarea peri-

oadei de conversie pentru submăsura 11.1, respectiv până la finalizarea 

perioadei de 5 ani aferente submăsurii 11.2).

5.Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsu-

rii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosinţă astfel:

a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în 

care angajamentul iniţial era semnat pentru submăsura 11.1;

b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul 

iniţial era semnat pentru submăsura 11.2.

6.Dacă fermierul doreşte să deschidă un alt angajament pentru pa-

chetul corespondent noii categorii de folosinţă înaintea finalizării angaja-

mentului iniţial, angajamentul iniţial se închide anticipat şi se recuperea-

ză sumele plătite anterior. 

Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 

1 1, a schimbat categoria de folosinţă a terenului pe o parte din parcele 

va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe afla-

te sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachete-

lor pentru care a semnat angajamentul curent.”
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Spații de agrement, realizat de autoritățile 
locale pe ambele maluri ale râului Blahnița!
Două spații de 

agrement au 
fost realizate de 

autoritățile locale din co-

muna Scoarța pe ambele 
maluri ale râului Blahnița, 
cetățenii având astfel, pen-
tru prima dată, locuri speci-

al amenajate pentru plajă în 
localitate. 

Spațiile s-au realizat 
cu utilajul primăriei, care 
a curățat mărăcinișul și 
vegetația de pe ambele ma-
luri ale apei, relizând astfel 
spații de relaxare pentru lo-

calnicii dornici să aibă așa 
ceva în  apropiere de casă. 

,,Localnicii sunt  mul-
țumiți și în weekend e plin 
de oameni, care vin acolo 
cu copii. 

Cei mici se joacă, fac 
baie, este frumos.. 

Chiar și eu am fost 
acolo la plajă. Am primit 
numai mesaje pozitive de 
la cetățenii care duceau 
lipsă de astfel de spații de 
agrement”, a spus prima-
rul comunei Scoarța, Ion 
Stamatoiu.

Canalizarea și introducerea rețelei de gaze, 
prioritățile administrației ,,Stamatoiu”!

Primarul comunei 
Scoarța, Ion Stmatoiu, 
susține că localitatea pe 
care o conduce va avea și 
gaze dar și canalizare în 
anii viitori, pentru ambele 

investiții administrația locală 
făcând pași importanți. În ce 
privește gazele, deja este în 
lucru un studiu de fezabilita-
te, se măsoară drumurile și 
se pregătresc actele nece-

sare pentru ca, prin Fondul 
Național de Investiții, să se 
primească banii necesari 
punerii în aplicare a acestui 
proiect. 

,,Documentația se face, 
dar mai durează. În maxim 

un an putem spune că avem 
toate cele necasare înce-
perii proiectului de gaze în 
Scoarța. Canalizarea este 
și ea de maximă importanță 
și facem pași importanți și 
pe acest drum”, a spus pri-

marul Stamatoiu. Edilul lo-
cal susține că ambele pro-
iecte sunt eligibile, iar 2900 
de gospodării din Scoarța 
pot fi racordate, în anii ur-
mători, atât la gaze cât și la 
canalizare.  
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Primarul Stamatoiu a obținut banii necesari Primarul Stamatoiu a obținut banii necesari 
pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Scoarța!pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Scoarța!
C

ea mai mare școală 
gimnazială din comuna 
Scoarța, unde toaleta 

este în fundul curții fiind oricând o 
capcană pentru cei mici, va intra în 
reabilitare. 

Primarul localității, Ion Stamato-
iu, a anunțat că, prin Ministerul Dez-
voltării a primit finanțarea necesară 
pentru începerea acestui proiect.

Este vorba despre proiectul de 
investiții ,,Reabilitarea, moderni-
zarea și extinderea școlii Scoarța, 
comuna Scoarța" cu o valoare de 
612.750 de lei. Edilul le-a mulțumit 
în special liderilor PSD Gorj pentru 
obținerea finanțării pe acest proiect, 
mai exact lui Cosmin Popescu și lui 
Mihai Weber.

Banii, după trei ani

Primăria Scoarţa a solicitat Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice încă din 
2016 fonduri pentru reabilitarea şi 
modernizarea grupului sanitar al 
şcolii gimnaziale, însă cererea a 
fost respinsă, pe motiv că unitatea 
de învăţământ avea, deja, autoriza-
ţie sanitară de funcţionare. 

Și în prezent, elevii folosesc toa-

leta din curtea instituţiei, construită 
în urmă cu peste 40 de ani, care 
nu beneficiază de alimentarea cu 
energie electrică şi apă curentă. 

Anual însă, şcoala a primit, la 
cerere şi în baza unei declaraţii pe 
propria răspundere, autorizaţie sa-
nitară de funcţionare de la Direcţia 
de Sănătate Publică (DSP) Gorj. 

Conducerea şcolii şi autorităţile 

locale au constatat recent că obţi-
nerea acestui document îi împiedi-
că să reabiliteze, fără să foloseas-

că bani din bugetul local, cele două 
toalete realizate odată cu înfiinţarea 
şcolii, în anul 1972.


