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Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Scoarța apro-

bat pentru anul 2019, conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul și compartimentele 

de specialitate.

Nr._53_/29.08.2019

HOTĂRÂRE
privind rectificarea 

bugetului local al Comunei Scoarța 
aprobat pentru anul 2019

Art.1.Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local a sumei de 8825,33 

de lei fără tva pentru plata cheltuielilor neeligibile în cadrul investiției  ,,Mo-

dernizare și Dotare Cămin Cultural Budieni, sat Budieni, Județul Gorj”.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Comunei Scoarța, Biroul Financiar Contabilitate și 

Biroul Achiziții Publice, Protecția Mediului și Administrativ.

Art.3.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._54_/29.08.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării de la 

bugetul local a cheltuielilor 
neeligibile în cadrul investiției
,,Modernizare și Dotare Cămin 

Cultural Budieni, 
sat Budieni, Județul Gorj”

HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată 

ministrului Educației Naționale pentru 
emiterea avizului conform în vederea 
amenajării terenului ce aparține Școlii 

Generale Budieni (veche) în teren 
sintetic pentru activități sportive cu 
împrejmuire și sistem de iluminat

Art.1.Se  solicită ministrului Educaţiei Naţionale avizul conform în ve-
derea amenajării terenului ce aparține Școlii Generale Budieni (veche) în 
teren sintetic pentru activități sportive cu împrejmuire și sistem de ilumi-
nat.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Primarului Comunei Scoarţa, Compartimentului Urbanism, Prefectului Ju-
deţului Gorj şi va fi adusă la cunoştiinţa publică în condiţiile legii.

Nr._55_/29.08.2019

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= 590.290,22 lei (fără TVA)

-Valoare totală inclusiv tva  = 702.445,36 lei;

-Valoarea  de construcții montaj: C+M = 498.415,19 lei, fără tva;

-Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 593.114,08 lei;

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

Art.2.Se aprobă Devizul General  privind cheltuielile de capital necesar 

realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea și Extin-

derea Școlii Scoarța, Comuna Scoarța, Județul Gorj”, întocmit de  SC. 

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

tărâre.

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 
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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

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

la beneficiar) în sumă de  89.695,37 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.La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Local Scoarța nr.49 din 30.07.2019.

Art.5.Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.

Art.6.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._56_/29.08.2019

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni (sep-

tembrie 2019 – noiembrie 2019) domnul consilier local Macavei George 

– Lucian;

Art.2.Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Gorj, Primarului 

Comunei Scoarța, și se va aduce la cunoștința publică.

Nr._57_/29.08.2019

Î
n timpul controalelor efec-
tuate în această perioadă 
au fost aplicate următoa-

rele sancțiuni (Aninoasa, Bălești, 
Fărcășești, Glogova, Novaci, 
Polovragi, Târgu-Jiu, Țânțăreni):

– o ordonanță de interzicere a 
activității desfășurate de un centru 
de prelucrare a laptelui, pentru ne-
realizarea programului de autocon-
trol (analize lapte crud);

– 1.200 lei la un magazin ali-
mentar, pentru că angajata unității 
a depozitat produsele alimentare 
congelate în mod nesectorizat (pro-
duse din carne lângă pește); une-
le produse din carne (pastă mici) 
aveau ambalajul intim deteriorat;

– 1.200 de lei la un magazin ali-
mentar, pentru că nu există monito-

Controale DSV în tot Gorjul! Scoarța Controale DSV în tot Gorjul! Scoarța 
nu a fost ocolitănu a fost ocolită
Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale și verificări tematice 
și fizice în unități supuse supravegherii și controlului sanitar-veteri-
nar și pentru siguranța alimentelor de pe raza teritorială a județului 
Gorj (Aninoasa, Arcani, Bălești, Bumbești-Jiu, Bustuchin, Cătunele, 
Crușeț, Dănești, Drăguțești, Fărcășești, Glogova, Godinești, Ionești, 
Logrești, Mătăsari, Motru, Mușetești, Novaci, Padeș, Peștișani, 
Polovragi, Rânca, Runcu, Schela, Scoarța, Săcelu, Stoina, Târgu-
Cărbunești, Târgu-Jiu, Tismana, Turburea, Turcinești, Țânțăreni) în 
domeniile alimentar și al sănătății şi bunăstării animalelor.

rizări de temperatură la depozitarea 
produselor refrigerate și congelate; 
lucrătorul prezent la data controlului 
nu deținea echipament de protecție 
adecvat activității desfășurate și nu 
a utilizat mănuși de unică folosință 
pentru servirea unui consumator 
care a solicitat cumpărarea de pul-
pe pui congelate;

– 10.000 de lei la un restaurant, 
pentru că materiile prime de origine 
animală (mezeluri, lactate) erau de-
pozitate necorespunzător, împreu-
nă cu semipreparate și produse fi-
nite; unitatea nu deține un program 
de autocontrol pentru expertizarea 
produselor finite;

– 1.200 de lei la un snack-bar, 
pentru pregătirea și comercializa-
rea preparatelor rapide la grătar 

într-un spațiu necorespunzător, 
pentru care nu deține document de 
înregistrare sanitară-veterinară și 
pentru siguranța alimentelor;

– 1.200 de lei la un magazin 
alimentar, pentru manipularea ne-
corespunzătoare a produselor ali-
mentare, lipsa echipamentului de 
protecție și a fișei de aptitudini;

– 12.000 de lei pentru un mijloc 
de transport verificat în punctul de 

control în trafic din Polovragi, întru-
cât efectua transportul produselor 
alimentare de la un punctul de lu-
cru la altul cu un mijloc de transport 
neautorizat;

– 12.000 de lei pentru un mijloc 
de transport verificat în punctul de 
control în trafic din Țânțăreni, pen-
tru transportul produselor alimen-
tare de origine animală (lactate) cu 
un mijloc de transport neautorizat.

ATENȚIE!!!
Programul de ridicare a deșeurilor selective în 

Scoarța este următorul:
Gunoiul menajer se ridică în fiecare săptămână, 

respectiv Miercuri în zona I și Vineri în zona II
Gunoiul selectiv se ridică tot Miercuri și Vineri în 

funcție de zona I sau zona II însă doar de două ori pe 
lună, adică în a 2-a săptămână în zona unu și a 4-a 
săptămână din lună în zona 2.
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Preotul paroh Dani-
el Ianași a făcut, apel la 
cetățenii care au deshu-
mat în zonă să reintre în 

Oase umane, găsite pe un teren de lângă Cimitirul Oase umane, găsite pe un teren de lângă Cimitirul 
Budieni! Preotul paroh, obligat să investighezeBudieni! Preotul paroh, obligat să investigheze
O grămadă de oase umane au fost descoperite 
în apropierea Cimitirului Budieni, la sfârșitul lu-
nii august, acestea provenind de la o deshuma-
re, neanunțată fețelor bisericești. Cel puțin asta 
spune preotul paroh Daniel Ianași care a fost ru-
gat să investigheze de unde provin oasele și să 
facă cele necesare reînhumării acestora. În ciuda 
unei isterii generale cauzate de celebrul caz ,,Ca-
racal”, în cauza de pe raza comunei Scoarța nu 
există ipoteze că oasele ar proveni de la persoa-
ne dispărute ori cu moarte suspectă.

posesia osemintelor aban-
donate pe un teren de lân-
gă cimitir. Nu toată lumea 
a privit însă cu ochi buni 

demersul acestuia, unii 
enoriași considerând că 
operațiunea trebuia să fie 
una ,,cu perdea”.  

Părintele consideră însă 
că oasele respective ar fi 
trebuit să fie repuse unde 
au fost, adică înapoi în pă-

mânt, după o slujbă specifi-
că de pomenire. 

Cum până în prezent, 
nimeni nu a răspuns  ape-
lului preotului, părintele a 
decis să facă, împreună cu 
enoriașii, cele necesare, și 
să înhumeze din nou oase-
le găsite. Preotul consideră 
că aceste oseminte umane, 
sunt vechi și provin 100% 
dintr-o deshumare făcută, 
fără știrea preotului, direct 
din cimitir.

Și o bucată de cruce

Oasele au fost găsite de 
o persoană din localitatea 
Budieni, în apropierea tere-
nului pe care îl deține lângă 

cimitirul din localitate. 
Practic, proprietara voia 

să curețe terenul agricol 
când a depistat osemintele. 
Femeia nu s-a speriat și a 
considerat că oasele provin 

dintr-o deshumare recentă, 
fiind fie pierdute, fie aban-
donate de cei care au făcut 
operațiunea. 

Mai mult, faptul că lângă 
oase era și un fragment din-
tr-o cruce a făcut-o pe per-
soană să se gândească la 
altceva rău.  

Persoana în cauză a 
anunțat preotul, iar acesta 

a făcut apel la cetățeni să caute 
persoana sau familia care a făcut 
deshumarea. 

Într-un final, tot preotul a ră-
mas să rezolve problema, oase-
le urmând să ajungă înapoi în 

pământ, în cimitir, după o slujbă 
religioasă.  

,,Facem o cutiuță, enoriașii 
vor aduce o colivă și prescură, 
iar eu mă voi ocupa de slujba de 
pomenire. Abia apoi o să îngro-
păm oasele înapoi în pământ. 
Nu putem sta nepăsători”, a de-
clarat preotul paroh.

Parohia Budieni numără pes-
te 200 de familii. 
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După ce a reabilitat și dotat com-
plet Căminul Cultural din satul 
Bobu, primarul din Scoarța a 

Toamna se numără bobocii și se Toamna se numără bobocii și se 
inaugurează căminul cultural din Budieniinaugurează căminul cultural din Budieni
Un nou camin cultural va fi inaugurat în comuna Scoarța. Este vorba des-
pre cel din satul Budieni. Clădirea ce stătea să cadă și-a schimbat total 
înfățișarea și a devenit una modernă, unde vor avea loc diferite activități 
culturale. Căminul a fost reabilitat cu bani de la Guvern și urmează să fie 
inaugurat la începutul lunii octombrie.

reușit să obțină bani și pentru o altă 
clădire ce era la fel de degradată. 
,,Căminul Cultural din Budieni a 

costat șapte miliarde de lei vechi. A 
fost finanțat prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală. Totul este 
nou, este aproape gata. Ne mai tre-
buie doar mobilier. Urmează să fie 
cumpărat. A fost păstrată arhitec-
tura. Era într-o stare avansată de 
degradare și trebuia să intervenim 
urgent. Sunt mulțumit de ce a ieșit. 

Urmează să inaugurăm Căminul 
Cultural din Budieni cel mai proba-
bil pe 1 octombrie", a spus primarul 
din Scoarța, Ion Stamatoiu.

Pe agenda primarului este și 
Căminul Cultural din centrul comu-
nei Scoarța. Și pentru acesta s-au 
obținut fonduri și lucrările vor înce-
pe în primăvara anului viitor.

Cu ocazia Hramului de Sf. Maria, lo-
calnicii din Bobu s-au reunit, în această 
dimineață, pentru al doilea an consecu-
tiv, la Troița sfințită anul trecut și ridica-
tă în vechea aşezare a satului, numită 
Dârmoaxa (Dârmoxa). Inițiatorul acțiunii 
de astăzi a fost preotul paroh Cristinel 
Terente Rotariu. 

După oficierea și participarea la sluj-
bă, cei prezenți au participat la o agapă 
frățească.

Troița este ridicată pe locul fostei bi-
serici cu cimitir din Dealul Bobului din 
comuna Scoarţa, pe locul unde, demult, 

Slujbă religioasă de înaltă ținută 
pentru localnicii din Bobu

se afla biserica din satul Bobu, fost 
Dârmocsa până la 1750. 

Pentru ridicarea troiţei şi a lo-
cului de popas şi reculegere şi-au 
adus aportul credincioşi din parohia 
Bobu, contribuind cu bani, cu braţe, 
cu materiale şi cu utilaje necesare 
pentru ca să lase fiilor şi nepoţilor 
un loc de rugare şi închinăciune, 
frumos şi bine lucrat de cei ce n-au 
ostenit, trudind spre binele lor şi al 
creştinilor de oriunde ar fi ei.

Peste 130 de elevi de la Școala 
Gimnazială Budieni au început, pe 
9 septembrie, noul an școlar, la 
deschidere fiind prezent primarul 
localității, consilieri locali, șeful de 
post, președintele de la Cultul Eroi-
lor și preoții din zonă care au oficiat 
aici o slujbă religioasă. Edilul local 
i-a asigurat pe părinți și pe copii 
că lucrările desfășurate în spatele 
unității de învățământ și pe latera-

Școala de la Budieni, în șantier! 
Elevii nu sunt perturbați

lul clădirii nu vor afecta procesul de 
învățământ. Investiția este una pe 
PNDL2, în sumă de 615.000 de lei. 

Edilul Ion Stamatoiu le-a urat 
elevilor un an școlar cu rezultate, la 
fel și cadrelor didactice, susținând 
că administrația locală este alături 
de comunitate. Primarul le-a pre-
zentat celor veniți la eveniment 
investițiile derulate de administrația 
locală în comună. 
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Un număr de 16 
focare de pestă 
porcină africană 

au fost înregistrate în Gorj 
până pe 5 septembrie, în opt 
localităţi: Târgu-Jiu, Cruşeţ, 
Runcu, Brăneşti, Slivileşti, 
Ioneşti, Turcineşti şi Turbu-
rea. Sunt şi două suspiciuni 
în Slivileşti şi Bolboşi. 

,,În toate focarele au fost 
aplicate măsuri de combate-
re conform legislaţiei aplica-
bile, fiind instituite restricţii 
pentru circulaţia persoane-
lor, animalelor, a produselor, 
subproduselor şi a mijloace-
lor de transport, dezinfecţia 
exploataţiilor. 

În conformitate cu planul 
de măsuri aprobat în cadrul 
Centrului Local de Comba-
tere a Bolilor, întrunit la data 
de 05 septembrie 2019, au 
fost delimitate zone de re-
stricţii, respectiv zona de 
protecţie pe o rază de 3 km 
şi o zonă de supraveghere, 
pe o rază de 10 km în jurul 
fiecărui focar”, anunţă DSV-
SA Gorj.

În zonele de restricţii se 
vor respecta următoarele:

- porcii nu pot părăsi ex-
ploataţia în care sunt ţinuţi 
până la stingerea focarelor 
de pestă porcină africană 
şi ridicarea măsurilor de re-
stricţii din zona de protecţie;

- orice persoană care 
intră sau iese din exploa-
taţiile de porcine trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
adecvate, necesare pentru 
a reduce riscul de propaga-
re a virusului pestei porcine 
africane;

Măsuri pentru combaterea pestei porcine africane! 16 focare, în Gorj
- nici o altă specie de ani-

mal domestic nu poate pă-
trunde în exploataţie, nici nu 
poate ieşi din aceasta fără 
autorizarea DSVSA Gorj;

- toţi porcii morţi sau 
bolnavi dintr-o exploataţie 
trebuie de îndată declaraţi 
medicului veterinar şi DSV-
SA Gorj, care procedează 
la investigaţiile corespunză-
toare în conformitate cu pro-
cedurile stabilite în manualul 
de diagnostic;

- se interzice cu desă-
vârşire sacrificarea porcine-
lor fără avizul DSVSA Gorj 
(sacrificarea se poate face 
doar în prezenţa medicului 
veterinar pentru efectuarea 
examenului ante şi post 
mortem);

- scoaterea de carne de 
porc, preparate din carne 
de porc, produse din carne 
de porc şi orice alte produse 
care conţin astfel de carne 
din zonă este interzisă, fără 
avizul DSVSA Gorj.

Pentru verificarea res-
pectării măsurilor dispuse, 
au fost oganizate filtre rutie-
re, atât pe drumurile de ac-
ces în judeţul Gorj, cât şi în 
localităţile infectate, filtre în 
cadrul cărora se desfăşoară 
activităţi de dezinfecţie, dar 
şi de control al respectării 
măsurilor de restricţie impu-
se. 

DSVSA Gorj solicită spri-
jinul şi înţelegerea cetăţeni-
lor pentru respectarea mă-
surilor impuse de autorităţi, 
având în vedere consecinţe-
le economice grave genera-
te de apariţia acestei boli. 

Orice suspiciune de boa-
lă trebuie anunţată imediat 
medicului veterinar din loca-
litate, DSVSA Gorj sau au-
torităţilor locale. Proprietarii 
animalelor afectate de PPA 
vor fi despăgubiţi de stat în 
condiţiile prevăzute în legis-
laţie.

,,Facem precizarea că 
Pesta Porcină Africană 
(PPA) nu afectează oame-
nii, neexistând nici cel mai 
mic risc de îmbolnăvire la 
aceştia, virusul PPA având 
însă impact major la nivel 
economic şi social”, arată 
comunicatul DSVSA.

Direcţia Sanitar Vete-
rinară readuce în atenţia 
crescătorilor/deţinătorilor 
de porcine din exploataţiile 
profesionale şi non profesi-
onale de suine, principalele 
măsuri de biosecuritate ce 
trebuiesc avute în vedere 
în scopul prevenirii apariţiei, 
respectiv a identificării inci-
piente a bolii la animalele pe 
care le deţin.

Proprietarilor de suine li 
se recomandă:

- să nu intraţi în adăpos-
turile unde creşteţi porcii, cu 
încălţămintea şi hainele cu 
care aţi umblat pe stradă. 

Este recomandat chiar 
ca, pentru dezinfecţia la in-
trarea în adăpost, să puneţi 
o tăviţă cu paie/alt material 
absorbant îmbibate cu o so-
luţie slabă de sodă caustică 
sau un dezinfectant autori-
zat;

-creşteţi porcii doar în 
spaţii îngrădite, fără posibi-
litatea de a veni în contact 

cu porci străini de curtea 
dumneavoastră, cu porci 
mistreţi sau cu alţi crescători 
de porci domestici;

-hrănirea animalelor doar 
cu furaje sigure, specifice 
speciei, cu origine cunos-
cută, fiind interzisă hrănirea 
porcilor cu resturi alimentare 
rezultate în gospodăria pro-
prie sau provenite de la uni-
tăţile de alimentaţie publică 
(restaurante, cantine etc.). 

Dacă există vânători în 
familie care aduc în explo-
ataţie carne de mistreţ, sub 
nicio formă nu daţi porcilor 
apa provenită de la spălarea 
cărnii, sau resturi de carne;

-nu scoateţi scroafele 
sau vierii din exploataţie, în 
scopul montei cu animale 
din altă exploataţie;

-nu cumpăraţi purcei din 
locuri necunoscute, fără a 
fi identificaţi (cu crotalie) şi 
fără certificat sanitar veteri-
nar de sănătate eliberat de 
medicul veterinar de libera 
practică împuternicit;

-nu folosiţi în hrana ani-
malelor iarba culeasă de pe 
câmp, pentru că ar fi putut 
să vină în contact cu porci 
mistreţi bolnavi;

-asigurarea condiţiilor de 

biosecuritate în toate explo-
ataţiile de porcine (gospo-
dării şi ferme comerciale), 
cu interzicerea accesului la 
animale cu statut necunos-
cut, respectiv menţinerea 
animalelor doar în adăpos-
turi, fiind interzisă scoaterea 
acestora pe păşuni;

-anunţarea de urgenţă 
a medicului veterinar local, 
a medicului oficial zonal 
sau direct a DSVSA Gorj 
(telefon 0253226033), pre-
cum şi a primăriei/consiliul 
local, despre orice caz de 
îmbolnăvire care evoluează 
la porcii domestici cu febră 
mare şi mortalitate crescută, 
respectiv a identificării de 
cadavre sau porci sălbatici 
bolnavi, în scopul aplicării 
precoce a măsurilor de dia-
gnostic şi combatere.

ESTE INTERZISĂ CO-
MERCIALIZAREA, ÎN-
STRĂINAREA SAU MIŞCA-
REA SUB ORICE FORMĂ 
A PORCILOR VII, A CĂR-
NII ŞI PRODUSELOR DIN 
CARNE DE PORC PRO-
VENITE DIN ZONELE DE 
RESTRICȚIE CA URMARE 
A EVOLUEŢIEI VIRUSULUI 
PESTEI PORCINE AFRI-
CANE (PPA).

Hora satului, organizată în Bobu pe 15 august, a adu-
nat întreaga comunitate din localitate, fiind un eveni-
ment așteptat cu nerăbdare de tineri, dar și de persoa-
nele vârstnice.

Hora satului organizată la Bobu, de Sfânta MărieHora satului organizată la Bobu, de Sfânta Mărie

Hora este un fel de chema-
re la sinceritate, care „leagă” 
sufletul românesc. Circularita-
tea horei închipuie universul 
și viaţa. Hora poartă o anume 
sacralitate, fiind o manifesta-
re, de alt ordin, „a misticii pă-
mântului natal, a spaţiului ro-
mânesc”, cum spun etnografii. 
Iar semnificaţia „specială şi 
valoarea intrinsecă a horei se 
revarsă ca o binecuvântare 

peste metaraţiunea română”. 
În decursul istoriei sale mi-

lenare, hora a devenit pentru 
român un joc indispensabil al 
afirmării vieţii lui ca atare, în-
tocmai ca munca şi hrana. Ea 
este, fără îndoială, unul dintre  
factorii cei mai importanţi ai 
„eugeniei poporului român... 
una din aporiile şi gnozele me-
tafizicii populare”, cum susțin 
cercetătorii. 

Multilateralitatea atribute-
lor horei ne îndreptăţeşte să 
vedem în acest „produs cultu-
ral”, condiţia formală a orică-
rei implicaţii spirituale. „Roata 
valahă”, cum o numesc unii 
specialiști, destăinuie, „în sim-
bolismul ei primar, uniunea 
harică a jucătorilor cu divinita-
tea imaginată simbolic în cen-
tru”. „Legănarea domoală a 
horitorilor” simbolizează dru-
mul parcurs pe cer de soare 
şi lună, iar baterea pământului 
cu piciorul, „traduce contactul 
teluric cu suportul material” al 
Creatorului. 
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Primarul comunei 
Scoarța are cu ce se mân-
dri în fața consătenilor săi 
după ce, zilele acestea, a 
reușit să ducă la bun sfârșit 
nu doar lucrările de moder-
nizare a căminului cultu-
ral din satul Budieni, ci și 
a școlii generale de aici, o 
școală care avea nevoie ur-
gentă de reparații capitale. 
În această vară acoperișul 
construcției a fost complet 
înlocuit, iar acum se lucrea-
ză la anveloparea termică 
a clădirii, după care va fi 
ridicată și o toaletă moder-
nă, care să îi ia locul celei 
aflate în fundul curții de zeci 
de ani. 

Edilul a mobilizat zeci 
de localnici, inclusiv cadre 
didactice, dar și angajați 
ai primăriei și beneficiari ai 
ajutoarelor sociale, pentru a 
face curățenie atât în curtea 
școlii, cât și în sălile de curs. 
Ion Stamatoiu este mândru 
că la început de an școlar 
oamenii vor vedea o altă 
construcție, chiar dacă este 
aceeași școală în care și el 

Școală modernizată la Budieni!Școală modernizată la Budieni!

a învățat când era copil.
„Înainte de a ajunge pri-

mar am promis că aceas-
tă școală, unde și eu am 
învățat, va fi reabilitată. 

Cu sprijinul domnului de-
putat Mihai Weber și a dom-
nului Cosmin Popescu am 
reușit să primim finanțare 
pentru această școală. 

Am semnat târziu con-
tractul, au început târziu 
și licitațiile, dar lucrările au 
început, este șantier, dar 
vă asigur că anul școlar 
va începe în condiții bune. 
Am avut grijă să nu fie risc 
pentru copii și am lucrat, în 
primul rând, la acoperișul 
acestei școli. 

Totul este nou, este 
schimbat complet. Se face 
și anveloparea termică, iar 
când începe școala copiii 
vor intra doar pe această in-
trare principală, fără să aibă 
acces în zona din spatele 
școlii. Acolo se află materi-
alele rezultate din dezmem-
brare și care provin inclusiv 
de la căminul cultural, care 
este și el gata și va fi inau-

gurat în curând”, afirmă edi-
lul. În preajma școlii urmele 
șantierului erau vizibile, ieri, 
la tot pasul. Resturi mate-
riale provenite de la fostul 
acoperiș, țigle și lemne, în 
special, au fost cărate toa-
tă ziua de cei implicați în 
acțiunea de igienizare a 
ceea ce va fi în viitor spațiul 
verde din preajma școlii. 

„Începe școala acum și 
trebuie să muncim pentru 
copii. Facem frumos pen-
tru copii. Noi suntem de la 
social și am venit să facem 
curățenie că și copiii noștri 
vin aici. O să terminăm re-
pede și să vedeți ce frumos 
va fi la final”, a spus un lo-
calnic, beneficiar al venitului 
minim garantat, prezent la 
acțiunea din curtea școlii. 

Dascălii unității de 
învățământ sunt convinși că 
nu vor avea parte de șantier 
și de săptămâna viitoare în-
colo, deși schelele munci-
torilor nu vor dispărea din 
peisaj. 

„Facem o muncă de 
echipă, colaborăm foarte 
bine și sperăm să se termi-
ne totul până la începerea 
anului școlar. 

Nu vom avea șantier în 
prima zi de școală. Avem 
timp suficient să facem 
curățenie generală până în 
prima zi. 

Noi ne bucurăm că în 
sfârșit s-a făcut ceva și că 
vom avea o clădire moder-
nă. Se vor termina toate 
lucrările în cele din urmă 
și atunci totul va fi mult mai 
frumos”, a spus și Loredana 
Cojanu, unul dintre dascălii 

veniți să ajute la strângerea 
resturilor din curtea școlii. 

Alte colege ale aceste-
ia ștergeau praful de prin 
clase, interiorul unității de 
învățământ fiind încă nemo-
dernizat. 

Primarul speră să prindă 
fonduri anul viitor pentru a 
reabilita și sălile de curs, 
acum fiind mult mai impor-
tant faptul că nu mai plouă 
prin tavanul școlii. 

Și mai important este 
că școala va avea o toaletă 
modernă, chiar dacă asta 
presupune că lucrările de 
construcție vor continua cel 
puțin până la sfârșitul aces-
tui an calendaristic.

„Lucrările nu promit că 
se vor termina în această 
toamnă pentru că avem de 
executat și toaleta. Ați vă-
zut că toaleta actuală e tot 
în curtea școlii. 

Lucrările la ea vor înce-
pe imediat și sperăm să fie 
finalizate spre sfârșitul lunii 
noiembrie, dacă vremea ne 
va permite. Dacă nu, va ră-
mâne finalizarea spre primă-
vară. Termenul de execuție 

este de 12 luni, dar se va 
face mai repede pentru că 
avem un constructor de 
toată lauda. Aceeași firmă 
ne-a făcut și căminul și e o 
firmă de lăudat pentru că a 
acceptat să execute proiec-
tul la valoarea din 2017. 

Prețul de atunci clar di-
feră de cel de acum, dar 
au acceptat să lucreze și în 
aceste condiții și au făcut 
ceva de calitate. 

Manopera a crescut și 
cu toate acestea lucrează 
pe valoarea de acum doi 
ani”, mai afirmă primarul 
Ion Stamatoiu, care promi-
te și amenajarea unei baze 
sportive moderne pe un te-
ren din apropierea școlii. 

Până acum elevii din 
Budieni făceau orele de 
sport în stradă, printre 
mașini, dar, din această 
toamnă, lucrurile par să se 
schimbe, o suprafață destul 
de mare fiind deja betonată 
pentru a fi amenajat acolo 
un teren cu gazon sintetic 
pe care să îl poată folosi 
inclusiv localnicii, nu doar 
elevii.

 

Emoții mari pe 9 septembrie pentru cei aproape 140 de 
elevi de la Școala Gimnazială Scoarța. Ieri, în unitatea 
de învățământ a sunat clopoțelul. Primarul comunei 
Scoarța, Ion Stamatoiu, a participat alături de cadrele 
didactice la deschiderea noului an școlar, spunându-le 
celor prezenți că unitatea de învățământ va fi reabilita-
tă, problema toaletelor urmând astfel să fie, în sfârșit 
rezolvată.

A sunat clopoțelul la Școala Gimnazială Scoarța!

Chipuri zglobii şi 
inocente, cu ghioz-
dănele în spate şi 

flori în mână au păşit pe 9 
septembrie spre şcoala din 
centrul comunei Scoarța. 
Unii pentru prima dată. Bu-

curia a fost mare, mai ales 
în rândul „boboceilor”. Gân-
dul că vor fi elevi, prima zi 
de şcoală, întâlnirea cu în-
văţătoarea, cu dascălii au 
trezit în inima fiecărui copil 
sentimente de bucurie. Anul 

școlar a început la Scoarța 
cu o ceremonie, la care au 
luat cuvântul primarul Ion 
Stamatoiu, dar și directorul 
școlii și alți invitați, consilierii 
locali nelipsind de la eve-
niment. La ceremonie au 
luat parte și reprezentanți ai 
poliției, care i-au asigurat pe 
copii și pe părinți, deopotri-
vă, că anul școlar va fi unul 
ce se va desfășura în depli-
nă siguranță. Și, ca totul să 
fie ca în prima zi de școală, 
preotul le-a cerut tuturor să 
fie aproape de copii, atunci 
când au nevoie. 
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TVA

D
oi copii sărmani din Scoarța 
pot considera că Moș Cră-
ciun a sosit pentru ei anul 

acesta mult mai devreme, după ce 
câțiva voluntari din Târgu-Jiu și Târgu 
Cărbunești au decis să le modernize-
ze căsuța din chirpici în care și-au dus 
traiul până acum. 

Locuința este una cum rar se 
întâlnește pe meleagurile Gorjului, 
din chirpici, fără fundație sau grinzi 
ori stâlpi în structura de rezistență. 
Prin plăcile de azbociment folosite la 
acoperiș ploua cel mai adesea, iar 
norocul celor doi copii de 6 și 13 ani, 
o fată și un băiat, a fost acela că un 
tânăr din Târgu-Jiu le-a aflat necazu-
rile și a decis să facă ceva pentru a-i 
ajuta. 

Cătălin Munteanu este cel care a 
aflat despre casa din satul Bobu și a 
decis să facă ceva pentru a schimba 
lucrurile în bine. 

A pus subiectul în discuție pe 
rețelele de socializare și prietenii de 
pe Facebook i-au sărit în ajutor pentru 
a porni treaba, până la finalizarea lu-
crărilor mai fiind cale lungă. 

„Inițial, voiam să mergem la altă fa-
milie, dar prin voința lui Dumnezeu am 
aflat despre acest caz. Am ajuns aici, 
ne-au plăcut oamenii pe care i-am în-
tâlnit și copiii pe care îi au. 

Vrem să facem un alt acoperiș, în 
primă fază. Vedem pe parcurs ce mai 
trebuie. Mai e nevoie de mână de lu-
cru, în primul rând, pentru că suntem 
puțini cei care lucrăm aici. Suntem 
doar câțiva oameni, pe restul care ar 
putea să ne fie alături cred că nu îi in-
teresează. 

Situația celor de aici e critică. Asta 
nu e o casă, după mine, nu are nimic în 
siguranță pentru a o numi casă. Avem 
nevoie și de materiale de construcții. 
Multibat, de exemplu, plăci de rigips, 

Casă din chirpici, modernizată pentru doi copii din ScoarțaCasă din chirpici, modernizată pentru doi copii din Scoarța

lista e deschisă. Vrem să facem și o 
baie acum pentru că atâta timp cât 
ne mai permite vremea să ducem lu-
crurile la bun sfârșit”, spune inițiatorul 
proiectului. 

Părinții celor doi copii privesc mirați 
la forfota care s-a creat în gospodăria 
lor și nu le vine să creadă că la iarnă 
vor avea cu adevărat o casă în care 
să stea. 

„Eu și soțul trăim din alocația co-
piilor și din ce mai câștigăm la munca 
prin sat cu ziua. Iarna noi stăteam toți 
în camera în care am făcut o sobă. Nu 
ne-a fost frig, deși camera era mică. 
Acum dacă o să fie și o baie făcută 
va fi ca într-un vis. Noi nu ne-am putut 
gândi niciodată la așa ceva”, spune 
Cornelia Moraru. 

Pentru ca visul să devină realitate 
cineva trebuie să doneze corpurile de 
baie, materialele necesare construirii 
acesteia și tot ce mai trebuie pentru ca 
proiectul să fie dus la bun sfârșit. 

Nicoleta Iftode este unul dintre vo-
luntarii prezenți la Bobu și spune că 
oricine dorește poate ajuta nu cu bani, 
pentru a nu exista suspiciuni de chel-
tuire a acestora, ci cu materiale. 

„Sunt bineveniți și banii pentru că 
muncitorii trebuie și ei plătiți, mai tre-
buie cumpărate diverse lucruri, dar 
materialele de construcție sunt cele 
mai recomandate. 

Vrea cineva să ofere un vas de to-
aletă, să zicem, nu ne lasă nouă banii, 
să îl aducă aici și va ști că e folosit 
aici. 

Pe fiecare etapă a proiectului noi 
spunem de ce avem nevoie și dacă 
avem materialele aduse aici putem să 
avansăm cu lucrările, iar oamenii vor 
ști clar unde sunt acestea folosite. E 
cea mai simplă modalitate de a ajuta”, 
spune voluntara din Târgu-Jiu. 

Autoritățile locale din Scoarța au și 

ele de gând să dea o mână de aju-
tor. Primarul Ion Stamatoiu spune că 
lucrurile sunt încurcate la familia re-
spectivă în privința actelor de propri-
etate. Casa din chirpici nici măcar nu 
are racord la electricitate pentru că te-
renul pe care e ridicată aparține surorii 
mamei copiilor. 

Dacă cei din familie vor reuși să 
rezolve repede această problemă lu-
crările vor avansa și mai repede după 
aceea, spune primarul. 

„Noi am încercat încă de anul tre-
cut, așa cum am ajutat și o altă familie 
tot de acolo din zonă, să îi ajutăm cu 
introducerea curentului electric pentru 

că nu au așa ceva. Nu am putut pen-
tru că nu au acte pe teren. 

Proprietar e o soră și înțeleg de la 
vecini că nu au o relație bună. Am în-
cercat să discutăm cu ei ca să rezolve 
problema și apoi ne putem implica di-
rect în branșarea locuinței la rețeaua 
de electricitate, după ce vom discuta 
cu cei de la CEZ. 

Avem și cărămidă provenită din 
dezmembrarea unor școli și putem să 
le-o punem la dispoziție. Dar dacă își 
rezolvă problema cu actele gospodă-
ria se va dezvolta și noi ne putem im-
plica în acest lucru”, declară primarul 
Ion Stamatoiu.


