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           Anexa la HCL nr._58 /16.07.2018

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

Art.1.-Se aprobă documentaţia avizare lucrări pentru obiectivul de in-

vestiţii ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, sat 

Scoarța, Comuna Scoarța, județul Gorj”;

 Art.2.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiec-

tivul de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului 

Cultural, sat Scoarța, Comuna Scoarța, județul Gorj” conform anexei 

la prezenta hotărâre;

Art.3.-Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Hotărârii consi-

liului local nr.25 din 28.03.2018 îşi încetează aplicabilitatea.

Nr._58_/25.09.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice pentru investiţia
,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Căminului Cultural, sat Scoarța, 
Comuna Scoarța, județul Gorj”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Regim de înălțime = P
Suprafața construită propusă = 560mp 
Suprafața desfășurată propusă = 575,85mp

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.5 al H.C.L. nr.29 din 
28.03.2018 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului imobil teren intravilan 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Căminului Cultural, sat 

Scoarța, Comuna Scoarța, județul Gorj”
Art.1. Se aprobă modificarea art.5 al H.C.L. nr.29 din 28.03.2018 pri-

vind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Pu-

blice, prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamen-

tului imobil teren intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Cămi-

nului Cultural, sat Scoarța, Comuna Scoarța, județul Gorj” care va 

avea următorul conţinut:

  - Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi 

lucrări finanţate de U.A.T.  în valoare de 155.137,25 lei cu TVA;

Art.2. Prevederile  celorlalte articole a hotărârii mai sus menţionate 

rămân neschimbate;

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi 

prin grija secretarului comunei.                   

Nr._59_/25.09.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării evenimentului 
de inaugurare a Căminului Cultural din satul 
Budieni, Comuna Scoarța, Județul Gorj și a 

simpozionului  ,,Pompiliu Marcea”- ediția a VII-a
Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului de inaugurare a Cămi-

nului Cultural din satul Budieni, Comuna Scoarța, Județul Gorj și a sim-

pozionului  ,,Pompiliu Marcea,, ediția a VII-a și în data de 06 octombrie 

2019  respectiv ,,Programul privind desfășurarea simpozionului  ,,Pompi-

liu Marcea” ediția a VII – a  și a evenimentului de inaugurare a Căminului 

Cultural din satul Budieni”;

Art.2. Se aprobă  alocarea sumei totale de 24000 lei, din bugetul 

local, pentru organizarea  evenimentului conform ,,Programul privind 

desfășurarea evenimentului de inaugurare a Căminului Cultural din satul 

Budieni și a simpozionului  ,,Pompiliu Marcea”  anexă care face parte in-

tegrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Se mandatează primarul, viceprimarul comunei și personalul 

aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului împreună cu autoritățiile/instituțiile competente să facă demer-

surile necesare în vederea organizării evenimentului, conform prevederi-

lor legale;
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Art.4. Primarul, viceprimarul comunei Scoarța, județul Gorj și persona-

lul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor 

legale care reglementează acest aspect;

Art.5. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei 

interesați în condițiile legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu 

modificările și completările ulterioare;

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județul 

Gorj, primarului, viceprimarului Comunei Scoarța, Biroului Financiar – 

Contabil și Biroului Achiziții Publice  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Scoarța și va fi adusă la cunoștiința publică, conform 

prevederilor legale, care reglementează acest aspect.

Nr._60_/25.09.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 

regulamentului de acordare a titlului 
de ,,Cetățean de Onoare 

al Comunei Scoarța”
 Art.1. Aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de ,,Cetățean 

de Onoare al Comunei Scoarța”  conform anexei care face parte inte-

grantă din prezenta hotărâre;

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Comu-

nei Scoarța;

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Primăriei prin grija secre-

tarului comunei Scoarța și va fi comunicată: Instituției Prefectului județului 

Gorj, Primarului Comunei Scoarța și pe site-ul  www.primariascoarta.ro; 

Nr._61_/25.09.2019

R O M Â N I A
JUDETUL GORJ
COMUNA SCOARTA
-CONSILIUL LOCAL-            Anexa  la  H.C.L. nr. 61 din 25.09.2019

R E G U L A M E N T
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE 

,,CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI SCOARȚA”

CAPITOLUL I:  

DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE

Art.1 Titlul de ,,Cetăţean de Onoare" al Comunei Scoarța reprezintă 

CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCŢIE acordată de către Consiliul Local, unor 

cetăţeni români sau străini.

Art.2  Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de 

acordare a titlului persoanelor îndreptăţite la acesta, a drepturilor şi obli-

gaţiilor ce revin beneficiarului acestora, precum și procedura de retragere 

a acestuia.

Art.3  Beneficiarul acestui titlu este numai TITULARUL.

Art.4 Titlul nu este transmisibil urmaşilor sau rudelor celui care l-a de-

ţinut.

Art.5 Acordarea acestui înalt titlu nu este în nici un fel condiţionată de 

cetăţenie, naţionalitate, rasă,  pregătire,  profesie,  apartenenţă politică,  

religie,  vârstă sau sex.

Art.6 Titlul de ,,Cetăţean de Onoare" al Comunei  Scoarța se poate 

acorda:

a)unor personalităţi care, prin activitatea lor socio-profesională, au 

contribuit la realizarea unor noi legături ştiinţifice, culturale, sportive sau 

economice cu efecte (favorabile) benefice  pentru comuna Scoarța;

b)cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în 

comuna Scoarța, iar beneficiarii acestor activităţi sunt orfani, bătrâni, copii 

abandonaţi, persoane cu nevoi speciale, sau instituţii care adăpostesc şi 

îngrijesc astfel de persoane asistate;

c)foștilor deținuți politic sau veterani de război care prin activitatea ul-

terioară au adus un aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a 

Comunei Scoarța și au contribuit la realizarea unor legături diverse între 

Comuna Scoarța și alte comunități;

d)personalităţi care, prin realizările lor deosebite au contribuit la con-

struirea ori promovarea unei imagini pozitive a Comunei Scoarța în ţară 

şi străinătate;

e)unor sportivi, artisti născuţi sau formaţi în Comuna Scoarța, cu re-

zultate deosebite în competiţiile sportive sau artistice internaţionale sau 

naţionale.

f)unor personalităţi deosebite de nivel internaţional ori naţional care 

vizitează Comuna Scoarța şi care contribuie la promovarea imaginii co-

munităţii din Scoarța.

Art.7 Titlul se poate acorda în timpul vieţii celui în cauză sau post-

mortem.

Art.8 Dreptul de a propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” 

al Comunei  Scoarța îl au: 

•primarul comunei;

•consilierii locali (cel puţin o treime din consilierii în funcţie);
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La Primăria Scoarța a 
fost implementat sistemul 
de plată electronică a taxe-

Taxele și impozitele locale la Scoarța se pot plăti și electronic. Prin Ghișeu.ro
lor și impozitelor locale. 

,,Avem plăcerea să vă 
informăm că implementa-

rea pentru sistemul de plată 
electronică prin ghiseul.ro 
(SNEP) este realizată. 

Primăria comunei 
Școarța a finalizat înregis-
trarea localității în Sistemul 
național electronic de plată 
online a taxelor şi impozite-
lor utilizând cardul bancar 
(SNEP) – ghiseul.ro. 

Astfel, Primăria Comu-
nei Scoarța oferă contribua-
bililor posibilitatea plății on-
line a impozitelor şi taxelor 
locale, folosind platforma 
ghiseul.ro”, a transmis pri-
marul Ion Stamatoiu.

„Sistemul național elec-
tronic de plată online a ta-
xelor si impozitelor utilizând 
cardul bancar” (S.N.E.P.), 
ca parte componentă a Sis-
temului electronic național 
(S.E.N.), reprezintă un 
ghișeu virtual prin interme-
diul căruia persoanele fizice 
și persoanele fizice autori-
zate pot efectua plăți prin 
internet cu carduri banca-
re către instituțiile înrolate. 
Sistemul SNEP – ghiseul.
ro este accesibil doar cu o 
autentificare pe bază de uti-
lizator şi parolă. 

Autentificarea cu parolă per-

mite consultarea obligațiilor de 

plată datorate instituțiilor înrolate 

şi achitarea acestora prin accep-

tarea la plata online a carduri-

lor bancare Visa, Visa Electron, 

MasterCard şi Maestro, emise de 

orice bancă.

Accesarea sistemului SNEP 

– ghiseul.ro se face la adresa 

https://www.ghiseul.ro

Datele de acces (utiliza-

tor şi parolă) se pot obține prin 

modalitățile detaliate pe ghiseul.

ro la pagina https://www.ghiseul.

ro/ghiseul/public/credentiale

Opt tone de gunoi, strânse în doar câteva ore de funcționarii Primăriei Scoarța, de Opt tone de gunoi, strânse în doar câteva ore de funcționarii Primăriei Scoarța, de 
profesori și elevi! Primarul Stamatoiu, în primul rând profesori și elevi! Primarul Stamatoiu, în primul rând 

Conducerea din loca-
litatea gorjeană Scoarța, 
prin angajații proprii, nu s-a 

Primăria Scoarța susține Let’s do it, România. De 
altfel, instituția publică prin angajații proprii s-a  
implicat și de această dată în evenimentele orga-
nizate în cadrul Zilei naționale a curățeniei. An-
terior evenimentului, conducerea primăriei a în-
demnat localnicii să se implice în acțiunea „Let’s 
Do It, Romania”.

dat înapoi, nici de această 
dată, de la  evenimentele 
organizate în cadrul Zilei 

naționale a curățeniei. 
Câteva zeci de persoa-

ne s-au alăturat acțiunii, 
fiind vorba de elevi și profe-
sori de la școlile de pe raza 
comunei. 

Voluntarii s-au adunat în 
fața primăriei și împărțiți pe 
echipe au luat la curățat lo-
calitatea. 

Participanții au primit 
din partea organizatorilor 

mănuși și saci, iar unde a 
fost cazul, chiar lopeți și 
greble. 

Toți sacii cu deșeurile 

strânse au fost preluați de 
mașinile firmei de salubri-
tate. 

Și deșeurile colectate nu 

au fost puține.
,,S-au colectat aproape opt 

tone de deșeuri de tot felul, de 
la peturi, la haine și încălțăminte, 
sticle și ambalaje de plastic și 
hârtie. Nu este prima dată când 
participăm și am încercat să 
atragem în acțiune și cetățenii 
comunei. 

Ni s-au alăturat mai mult co-
piii acestora, responsabilizați de 
profesori că trebuie să aibă grijă 
de mediul înconjurător”, a trans-
mis primarul Ion Stamatoiu, la 
finalul evenimentului. 

„Let’s Do It!” este cea mai 
mare mișcare socială din lume, 
cu peste 1.400.000 de voluntari 
implicați la nivel internațional. 
Voluntarii se vor implica în strân-
gerea deșeurilor din mediul în-
conjurător. 

Din 2008 și până în prezent, 
mai mult de 20 de milioane de 
oameni din 150 de țări s-au ală-
turat mișcării „Let’s Do It!” în lup-
ta cu deșeurile din natură.
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„Evenimentul a avut loc la 
Căminul Cultural Bobu. Au venit 
cadre didactice universitare de la 
Cluj, de la Universitate Babeş-Bo-
lyai, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale. Din partea Consiliului Ju-
deţean Gorj a fost prezent vice-
preşedintele Gheorghe Nichifor, 
însă au fost şi invitaţi de la Univer-
sitatea Constantin Brâncuşi din 
Târgu- Jiu. Aceasta a fost prima 

Mari nume academice, prezente la simpozionul Mari nume academice, prezente la simpozionul 
dedicat geologului Iustinian Petrescudedicat geologului Iustinian Petrescu
Comitetul de Iniţiativă din cadrul Facultăţii de Ştiin-
ţă şi Ingineria Mediului a Universităţii „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Primăria, Consiliul Local şi Subfiliala 
Cultul Eroilor Scoarţa, precum și partenerii acestora, 
au organizat joi, 26 septembrie, prima ediţie a Sim-
pozionului Naţional „Rădăcini gorjene în centenarul 
academic clujean – prof. univ. dr. Iustinian Petrescu 
(geolog, 1941-2008)”. 

ediţie a simpozionului. 
Prin acest eveniment ne-am 

dorit să scoatem în evidenţă şi 
să aducem la lumină personalita-
tea şi faptele geologului Iustinian 

Petrescu, despre care mulţi 
locuitori din Scoarţa nu ştiau 
prea multe.  La simpozion 
au fost prezente şi fiicele lui 
Iustinian Petrescu. Cel care 
a făcut posibilă organizarea 
acestui simpozion a fost co-
lonelul Bebe Dobre, care a 
luat şi legătura cu cadrele 
universitare de la Cluj”, a de-
clarat Ion Stamatoiu, prima-

rul comunei Scoarţa. 
Pe parcursul simpozio-

nului, mai multe oficialităţi 
şi cadre didactice au ţinut 
discursuri şi comunicări şti-

inţifice: ,,Profesorul şi omul 
de ştiinţă Iustinian Petres-
cu” – conf. univ. dr. Nicoleta 
Bican Brisan, prodecan Fa-
cultatea de Ştiinţă şi Ingine-
ria Mediului la Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; 
„Arborescente petresciene 
în Centenarul Ştiinţific Clu-
jean” – Banţa Gh. Victor, 
asistent medical, şi conf. 
univ. dr. Carmen Ionela Ban-
ţa – Facultatea de Litere de 
la Universitatea din Craiova; 
,,Zona fosiliferă a Gorjului – 
domeniu de interes ştiinţific 
a profesorului Iustinian Pe-
trescu” – col(retr.) dr. Bebe 
Dobre, preşedinte Subfili-
ala Cultul Eroilor Scoarţa; 

,,Iustinian Petrescu – profe-
sor, cercetător şi manager 
de excepţie în lumea acade-
mică” – prof. univ. dr. Gheor-
ghe Gămăneci de la Univer-
sitatea „Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu; ,,Influenţa 
amenajărilor hidrotehnice de 
pe cursul mijlociu al râului, 
Jiu” – ing. Marius Arjocu, şef 
staţie hidrologică Târgu-Jiu; 
„Managementul conservativ 
al sitului Natura 2000 – râul 
Gilort” – dr. ing. Liliana Ina 
Blidea, şef serviciu Avize, 
Acorduri, Autorizaţii din ca-
drul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Gorj; ,,Influenţa 
exploatării şi valorificării ză-
cămintelor de lignit din Bazi-

nul Minier al Motrului” – prof. 
Ioana Elisabeta Popescu, 
Şcoala Gimnazială Scoarţa; 
,,Managementul dezastrelor 
naturale şi tehnologice spe-
cifice judeţului Gorj – Lt. Col. 
Augustin Malacu, şef al In-
spectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă ,,Lt. Col. Dumitru 
Petrescu” Gorj, Lt. Col. Viorel 
Gâlmă, prim adjunct al şefu-
lui Inspectoratului. La finalul 
evenimentului, autorităţile 
comunei Scoarţa au înmâ-
nat diplome şi premii elevilor 
participanţi la concursul de 
desene cu tematică de pro-
tecţia mediului, înmânarea 
diplomelor pentru participan-
ţii la Simpozionul Naţional.

,,Pe 1 octombrie 2019 au 
început lucrările de reabilitare 
și modernizare a drumurilor de 
interes local în comuna Scoarța 
cu lungimea de 7,434 km și va-
loare de 5.332.667,65 lei fără 
TVA cuprinzând lucrări de asfal-
tare, rigole betonate pe ambele 
sensuri și podețe la toate gos-

Șantier deschis pe ruta Piștești-Vălenii Mici-Bârca-Șantier deschis pe ruta Piștești-Vălenii Mici-Bârca-
Linia Mare-Lintea-Salcia-Beacu-Cârținești-LazuriLinia Mare-Lintea-Salcia-Beacu-Cârținești-Lazuri
Constructorul din Craiova a început, marți, lucrările la modernizarea și reabilitarea dru-
murilor de interes local din Scoarța. Investiția depășește 5 miliarde de lei vechi, fără 
TVA. Localnicii spun că Scoarța, comuna lor, se transformă treptat într-un adevărat oraș, 
condițiile fiind similare cu cele din urban. În curând încep lucrările și la un nou foraj pen-
tru ca toată comuna să fie alimentată optim cu apă la robinete. 

podăriile. Mulțumim tuturor 
cetățenilor pentru înțelegere 
și vă așteptăm duminică, 06 
octombrie 2019 începând 
cu ora 11.00 la inaugurarea 
Căminului Cultural Budieni 
și Simpozionul Național 
,,Pompiliu Marcea" cu muzi-
că și voie bună!”, a transmis 

edilul local. 
Depozitul de material 

pentru balastat este deja 
asigurat pentru constructor, 
a mai anunțat primarul Sta-
matoiu, utilajele fiind deja în 
teren.  Cetățenii din Scoarța 
sunt mulțumiți că lucrurile 
se mișcă. 
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•un număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot din comuna 

Scoarța pe baza unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza 

unui proiect de hotărâre promovat de către primar,  un consilier local sau 

un grup de consilieri locali.

Art.9 Baza legală pentru propunerea candidaţilor la acest titlu este 

reglementată de Codul Administrativ, de prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local şi de prevederile prezentului 

regulament.

Art.10 Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau 

în:

- referat sau informare de prezentare a biografiei, a activităţii persoanei 

propuse pentru titlul de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Scoarța;

- consimţământul celui propus (dacă este cazul);

- raportul compartimentului de specialitate;

- referatul de aprobare a primarului ori iniţiatorului

- raportul comisiei de specialitate

Art. 11 Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Comunei Scoarța se acordă în 

şedinţa ordinară sau extraordinară şi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor.

Art.12 Primăria comunei  va institui  un model de  Diplomă de „Cetă-

ţean de Onoare”.

Art.13 Diploma va fi înmânata TITULARULUI sau împuternicitului le-

gal al acestuia de către primarul Comunei în cadrul unei şedinţe festive 

de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive marcante, în prezenţa 

membrilor Consiliului Local.

Art.14 Nu se poate acorda titlul de ,,Cetăţean de Onoare" persoanelor 

române sau străine care au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept 

comun sau care nu au capacitatea de exerciţiu deplină.

CAPITOLUL II:  
DREPTURILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE  AL COMUNEI 

SCOARȚA

Art.15 Titlul de ,,Cetăţean de Onoare" al comunei Scoarța, conferă 

titularului următoarele drepturi:

a) accesul gratuit în instituţiile social-culturale din subordinea adminis-

traţiei locale de pe raza teritorială a comunei Scoarța;

b) dreptul de a circula gratuit în toate mijloacele de transport în comun 

pe teritoriul comunei, accesul gratuit în bazele de agrement  ale comunei 

c) accesul gratuit la toate spectacolele şi manifestările ştiinţifice, cul-

tural-artistice şi sportive de pe raza teritorială a Comunei Scoarța la care 

Primăria Comunei Scoarța ori Consiliul Local este organizator;

d) dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu acordul 

organizatorilor manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile 

fac referire la comuna Scoarța.

e) alte drepturi conferite de legi speciale

CAPITOLUL III:
  OBLIGAŢIILE CETĂŢEANULUI DE ONOARE  AL COMUNEI 

SCOARȚA

Art.16 Statutul de „Cetăţean de Onoare” al comunei  Scoarta presupu-

ne următoarele obligaţii:

a)cunoașterea anticipată a prevederilor prezentului regulament de că-

tre fiecare candidat

b)promovarea imaginii comunei Scoarța în contextul unor activităţi la 

care participă, în ţară sau în străinătate, inclusiv în calitate de Cetăţean 

de Onoare 

c)prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvol-

tarea neîntreruptă a relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acorda-

rea titlului sus-menţionat. 

d)să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin com-

portament sau acţiuni voluntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit.

e) să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acor-

dat titlul. 

f)să participe la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul 

Local ori Primăria Scoarța la care titularul, conform protocolului, este in-

vitat.

CAPITOLUL IV: 
SANCŢIUNI

Art.17 Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil localităţii şi locui-

torilor acestuia, precum şi condamnarea printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă atrage după sine RETRAGEREA titlului de Cetă-

ţean de Onoare şi pierderea drepturilor cuprinse în Capitolul II al prezen-

tului regulament.

Art.18 Retragerea titlului se va face prin hotărâre de consiliu local în 

şedinta publică a Consiliului Local al Comunei Scoarța, respectându-se 

prevederile legale din prezentul regulament, aspect ce va fi adus la cunoş-

tinţă persoanei implicate în termen de 10 zile.

Art.19 Hotărârea adoptată de către Consiliul Local poate fi contestată 

potrivit legii contenciosului administrativ.

CAPITOLUL V:
DISPOZIŢII FINALE

Art.20 O copie a diplomei de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Scoarța 

va fi expusă pe un panou special, afişat la loc vizibil.

Art.21 Dreptul de a dobândi titlul de ,,Cetăţean de Onoare" nu este 

limitat şi este deschis oricărui cetăţean ale căror fapte sunt compatibile cu 

prevederile prezentului regulament. 

Art.22 Pentru conferirea  unor  titluri sau distincții onorifice, altele decât 

Titlul de Cetățean de onoare - unor personalități cu merite deosebite, se 

desemnează Primarul Comunei Scoarța. 

HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de

 ,,Cetățean de Onoare Post- Mortem 
al Comunei Scoarța”

 Art.1.Aprobă acordarea titlului de  ,,Cetățean de Onoare Post- Mortem 

al Comunei Scoarța” domnului  IUSTINIAN PETRESCU;

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin intermediul secretaru-

lui comunei Scoarța în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei 

Scoarța, Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentelor din cadrul 

Primăriei Comunei Scoarța în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce 

la cunoștiința publică prin afișare la sediul Comunei Scoarța și postare pe 

pagina de internet www.primariascoarta.ro. 

Nr._62_/25.09.2019
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Măsuri în legătură cu 
incendiile de vegetație

Anual mii de incendii de vegetaţie distrug bunuri, 

afectează mediul înconjurător şi uneori, din păcate, se 

finalizează cu pierderi de vieţi! Anual mii de incendii de 

vegetaţie distrug bunuri, afectează mediul înconjurător şi 

uneori, din păcate, se finalizează cu pierderi de vieţi!

Facem un apel la toți cetăţenii Comunei Scoarţa pen-

tru a-i determina să renunţe la igienizarea terenurilor prin 

incendiere! Arderile de vegetaţie sunt interzise, iar neres-

pectarea prevederilor legale se sancţionează cu amenzi 

de până la 2.500 lei. Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate 

şi resturilor vegetale se efectuează numai după obţine-

rea permisului de lucru cu focul, document care se elibe-

rează de către Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă constituit la nivelul autorităţilor publice locale 

sau persoana desemnată în acest sens şi cu respecta-

rea următoarelor reguli şi măsuri pentru utilizarea focului 

deschis:

1.Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de in-

cendiu, pe timp de vânt, de uscăciune avansată este in-

terzisă;

2.Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe 

mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie 

(gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explo-

zivi etc.), respectiv 10 m față de materiale sau substanţe 

combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, 

ulei etc.) fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri 

corespunzătoare;

3.Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor 

şi a altor materiale combustibile se face în locuri special 

amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor 

ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la ve-

cinătăţi, asigurând supravegherea permanentă a arderii 

şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

4.Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se 

execută cu respectarea următoarelor prevederi genera-

le:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b)colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a restu-

rilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi 

controlată;

c)executarea arderii în zone care să nu permită pro-

pagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu 

afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 

transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bu-

nuri materiale combustibile;

d)curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei 

grămezi pe o distanţă de 5 m;

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stinge-

rea eventualelor incendii;

g)supravegherea permanentă a arderii;

h)stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului 

arderii.

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA SCOARŢA 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 261
din 26.09.2019

PRIVIND: stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerea Preşedintelui 
României în anul 2019 

Primarul comunei Scoarţa 
 Având în vedere:
-Legea nr.370 din 20.09.2004 republicată și actualizată privind alegerea Preşedin-

telui României;
-Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaţilor, 

precum și pentru organizarea și funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
-punctul 43 din anexa I de la HOTĂRÂRE nr.630 din 27 august 2019 privind apro-

barea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea 
Preşedintelui României în anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(l), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ

DISPUN

Art.1. Se stabilesc locurile de afisaj electoral pentru alegerea Preşedintelui României 
în anul 2019, pe raza Comunei Scoarţa, astfel:

•satul Mogoşani - panou de aflşaj lângă staţia de autobuz, centru;
• satul Cîmpu Marc - panou de afişaj în vecinătatea familiei Stelea Ion;
• satul Bobu - două panouri de afişaj în faţa localului fostei primării Bobu;
•satul Lazuri - panou de afişaj la intrarea în satul Lazuri;
•satul Scoarţa - două panouri de afişaj în vecinătatea Blocului de Locuinţe și a loca-

lului Primăriei Scoarţa;
•satul Colibaşi - panou de afişaj intersecţia DN67 spre satul Bobu în vecinătatea 

familiei Ghindă Marian;
•satul Budieni - două panouri de afişaj în faţa localului Căminului Cultural Budieni și 

în fața localului Școlii Budieni;
•satul Pişteştii din Deal - panou de afişaj la Biserică;
•satul Copăcioasa - panou de afişaj în faţa localului Şcolii Gimnaziale Copăcioasa și 

la intrare în cătunul Bîrca;
•satul Cerătu de Copăcioasa - panou de afişaj în vecinătatea gospodăriei Părău 

Sorin;
•satul Lintea - panou de afişaj în vecinătatea gospodăria familiei Partenie Doru 

Gheorghe;
Art.2. Prezenta se comunică la dosar dispoziţii, Instituţia Prefectului-Judeţul Gorj şi 

Primarului Comunei Scoarţa.
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TVA

T
oate podurile din judeţul 
Gorj sunt verificate de spe-
cialiştii de la Drumurile Na-

ţionale. Directiva a venit încă din vară 
de la Compania de Drumuri şi vizează 
toate podurile din judeţ. În foarte multe 
zone au fost depistate riscuri, iar auto-
rităţile au obligaţia acum să îndepăr-
teze orice pericol şi să reabiliteze po-
durile. ,,Majoritatea sunt în pericol să 
cadă", este semnalul de alarmă dat de 
Ion Tudor. Multe poduri aflate în sub-
ordinea Secţiei de Drumuri Naţionale 
Târgu-Jiu sunt în reparaţii. Cedează 
balustradele şi trebuie înlocuite pentru 
a nu fi pusă în pericol siguranţa pie-
tonilor şi a şoferilor care tranzitează 
zonele de risc. Ion Tudor, şeful SDN 
Târgu-Jiu, a explicat că au fost in-
spectate multe poduri, iar problemele 
nu lipsesc. Foarte multe lucrări au ne-
voie de reabilitări. „CNAIR ne-a trimis 
o notificare prin care ne-a solicitat să 
identificăm în regim de urgenţă şi să 
comunicăm podurile la care trotuare-
le şi balustradele sunt în pericol să se 
dărâme. Tehnologia prin care au fost 
construite aceste poduri prevedea ca 
pe trotuare să se monteze prefabrica-
te, acei biscuiţi, pe sub care treceau 
cabluri sau alte utilităţi, iar peste ele 
se turna asfalt să se poată circula pi-
etonal. Datorită timpului, prefabricate-
le, liantul folosit, modul de ancorare a 
ruginit sau s-a uzat, majoritatea sunt 
în pericol să cadă. Noi deja am dema-
rat acţiunea pe unele poduri în zona 
Licurici, Hurezani, urmează şi în zona 

Podurile din Gorj, verifi cate de urgență. Podurile din Gorj, verifi cate de urgență. 
,,Multe sunt în pericol să cadă”,,Multe sunt în pericol să cadă”

Scoarţa, să înlocuim această balustra-
dă", a spus Ion Tudor. Şeful Secţiei de 
Drumuri Naţionale Târgu Jiu a explicat 
că şi pasarela de la Artego are nevoie 
urgentă de modernizări. „Grinzile sunt 
vechi, dar se poate circula în continu-
are. Că se impune o expertiză la pod, 
să se facă anumite lucrări, e altceva. 
Am constatat că se poate circula pe 
podul de la Artego. Dăm balustrada 
jos pe segmente mai ales prima par-
te a balustrăzii. Alt risc mai mare nu 
este, dar trebuie luate măsuri urgent", 
a mai adăugat Tudor.


