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Localnicii Localnicii 
din Scoarța, din Scoarța, 

întrebați dacă întrebați dacă 
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 Subvenție,  Subvenție, 
la încălzirea la încălzirea 

locuințeilocuinței

Școala de la Scoarța, 
cu WC-ul în fundul curții, 

are fi nanțare asigurată 
pentru reabilitare, 

extindere 
și modernizare!
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HOTĂRÂRE

privind rectificarea 
bugetului local al Comunei 

Scoarţa aprobat pentru 
anul 2019

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.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Scoarţa apro-

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

prezenta hotărâre;

Art.2.Se aprobă programul de investiţii al Comunei Scoarţa, judeţul 

Gorj pe anul 2019 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din pre-

zenta hotărâre;

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul şi compartimentele 

de specialitate;

Nr._65_/30.10.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții 

,,Teren sintetic pentru activități 
sportive cu împrejmuire și sistem 
de iluminat – sat Budieni, Comuna 

Scoarța, Județul Gorj"
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

,,Teren sintetic pentru activități sportive cu împrejmuire și sistem de 

iluminat – sat Budieni, Comuna Scoarța, Județul Gorj” astfel: 

Valoarea totală INV= 161.080,14 lei (fără TVA)

- Valoare totală inclusiv tva  = 191.426,19 lei;

- Valoarea de construcții montaj: C+M = 144,016,04 lei, fără tva (la 

cursul de schimb  4,7601 lei/euro din data de 22.10.2019);

- Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 171.379,09 lei;

- Durata de realizare a lucrărilor de C+M:  6 luni;

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

sar realizării obiectivului de investiții ,,Teren sintetic pentru activități 

sportive cu împrejmuire și sistem de iluminat – sat Budieni, Comuna 

Scoarța, Județul Gorj” întocmit de CONSPROVITA ING SRL – Bumbești 

Jiu/Gorj  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3.Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri;

Art.4.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._66_/30.10.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Agendei 

Culturale a Comunei 
Scoarța pentru anul 2020

Art.1 - Se aprobă Agenda Culturală a comunei Scoarța pentru anul 

2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 Art.2 – Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea 

manifestărilor prevăzute la art.1  se face de la buget local;

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va răspunde 

compartimentul de cultura, primarul comunei Scoarța și compartimentul 

financiar contabil.  

Art.4 - Prezenta Hotărâre se comunică:

 -Instituției Prefectului Gorj;

-Primarului comunei Scoarța;

 -Compartimentului contabilitate si cultură al primăriei Comunei Scoar-

ta;

Nr._67_/30.10.2019
Anexa  la H.C.L. nr.67 din  30.10.2019 

privind  aprobarea

 Agendei Culturale 

a Comunei Scoarța pentru anul 2020 

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI SCOARȚA

AGENDA CULTURALĂ 2020

1.15 IANUARIE 2020
Eminescu si prietenii săi - Recitări poezii + expoziție desene 

  inspirate din versurile marelui poet

Organizatori - Primăria Scoarța 

                     - Consiliul Local Scoarța

                     - Căminul Cultural Scoarța ”Pompiliu Marcea”

                     - Biblioteca Comunală Scoarța  “Pompiliu Marcea”



Curierul Primăriei Scoarța Nr. 38/2019                                                                                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 38/2019                                                                                            Pag. 3Pag. 3
Parteneri -Școala Gimnazială Scoarța

2.23  IANUARIE 2020
Unirea-n cuget si simțiri – joc si cânt

Organizatori  - Primăria Scoarța 

                     - Consiliul Local Scoarța

                     - Căminul Cultural Scoarța”Pompiliu Marcea”

                     - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

 Parteneri - Școala Gimnazială  Scoarța

3.MARTIE 2020
Fantezii de primăvară – mărțișoare, felicitări, colaje, picturi

Organizatori –  Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

                     - Căminul Cultural Scoarța”Pompiliu Marcea” 

                     - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

Parteneri - Școala Gimnazială  Scoarța

4.8 APRILIE 2020
Ziua Internațională a Romilor

Organizatori – Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

    

5. 08 MAI 2020
Ziua Europei –Uniunea Europeană – Călător prin Europa

Organizatori – Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

                    - Căminul Cultural Scoarța”Pompiliu Marcea”

                    - Biblioteca Comunală Scoarța “Pompiliu Marcea”

Parteneri - Școala Gimnazială Scoarța

6.14-15 MAI 2020
Festivalul Limbii Române ,,Doina Maria Cîrstea” – ediția a IV -a

Organizatori – Școala Gimnazială Scoarța

7. 27 MAI 2020

Hramul satului Pișteștii din Deal – Rusaliile -Hora satului

Organizatori –Primaria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

8.29 IUNIE 2020

Hramul satului Scoarța Sf. Petru si Pavel - Hora satului

Organizatori – Primăria Scoarța

                     -  Consiliul Local Scoarța

9.15 AUGUST 2020
Hramul  satului  Bobu  Adormirea Maicii Domnului –Hora 

satului

Organizatori - Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

10.8 SEPTEMBRIE 2020
Nașterea Maicii Domnului - Hora satului la Stadionul Scoarța

Organizatori – Primăria Scoarța

                    - Consiliul Local Scoarța

11.1 OCTOMBRIE 2020
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Oganizatori – Primăria Scoarța

                    - Consiliul Local Scoarța

12.20-23  OCTOMBRIE 2020 
Simpozion Național ,,POMPILIU MARCEA -

istoric si critic literar, fiu                         

al comunei Scoarța”

Organizatori  -Centrul Județean pentru Conservarea 

    și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

                    - Primăria Scoarța 

                    - Consiliul Local Scoarța

                    - Căminul Cultural Scoarța ,,Pompiliu Marcea”

                    - Biblioteca Comunală Scoarța ,,Pompiliu Marcea”

                    - Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea”

Parteneri  - Consiliul Județean Gorj

                 - Biblioteca Județeană  “Christian Tell” Gorj

                 - Primăria Tg-Jiu

                 - Inspectoratul  Școlar Județean Gorj

                 - Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea”,Târgu-Jiu

                 - Școala Gimnazială Scoarța

                
13. 08 NOIEMBRIE 2020
Simpozion Național “IUSTINIAN PETRESCU,, Ed. a II-a ”

Organizatori  - Primăria Scoarța 

                      - Consiliul Local Scoarța

                      - Biblioteca Comunală Scoarța 

Parteneri  -    Consiliul Județean Gorj

                 - Universitatea Babes Bolyai – Cluj  Napoca;

                 - Universitatea Constantin Brancuși- Târgu-Jiu 

                 - Școala Gimnazială Scoarța
                

14.30  NOIEMBRIE  2020
 - 102  ani de la Marea Unire 1918-2020

Organizatori - Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

                     - Căminul Cultural Scoarța ,,Pompiliu Marcea”

                     - Biblioteca Comunală Scoarța ,,Pompiliu Marcea”    

Parteneri - Școala Gimnazială Scoarța

15. 17-18  DECEMBRIE 2020
Miracolul Crăciunului - colinde  de iarnă

Organizatori – Primăria Scoarța

                     - Consiliul Local Scoarța

                    - Căminul Cultural Scoarța ,,Pompiliu Marcea”

Parteneri - Școala Gimnazială Scoarța



Pag. 4                            Pag. 4                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 38/2019Curierul Primăriei S

O 
investiție de 7 
miliarde de lei 
vechi finanțată 

prin PNDL a fost inaugura-
tă, pe 6 octombrie, în comu-
na Scoarța, sat Budieni. 

Este vorba despre Că-
minul Cultural Budieni, re-
alizat după ce administrația 

Căminul Cultural Budieni, inaugurat cu muzică și voie bună! Premii pentru Căminul Cultural Budieni, inaugurat cu muzică și voie bună! Premii pentru 
tinerii care au împlinit 18 ani, dar și pentru cuplurile longevive din Scoarțatinerii care au împlinit 18 ani, dar și pentru cuplurile longevive din Scoarța
Satul Budieni a îmbrăcat, pe 6 octombrie, straie 
de sărbătoare, după ce autoritățile locale au in-
augurat o nouă investiție realizată în localitate, 
mai exact reabilitarea și modernizarea căminului 
cultural, aflat până nu demult în paragină. Eve-
nimentul a fost marcat prin organizarea Simpozi-
onului Național Pompiliu Marcea-ediția a VII-a și 
prin premierea a cinci cupluri care au împlinit 50 
de ani de la căsătorie, dar și cea a tinerilor din 
Scoarța care au ajuns la vârsta majoratului.

Stamatoiu a reușit să mo-
dernizeze și Căminul Cultu-
ral din Bobu. 

Urmează căminul din 
Scoarța, pentru care s-au 
obținut fonduri, lucrările ur-
mând să înceapă în primă-

vara anului viitor.
Clădirea din Budieni 

stătea să cadă, era foarte 
degradată, dar acum lângă 
școala din localitate acest 
edificiu strălucește. 

Autoritățile i-au păstrat 
arhitectura și, din fericire, 
s-a intervenit la timp pentru 

a salva o parte din istoria 
locului. 

Primul eveniment cultu-
ral organizat în căminul mo-
dernizat a fost ediția a VII-a 
a Simpozionului Național 
Pompiliu Marcea, un eveni-

ment care a adus la Budieni 
elita culturii gorjene și nu 
numai. 

R e p r e z e n t a n ț i i 
autorităților locale și 
județene a răspuns prezent 
la invitația primarului Ion 
Stamatoiu, alături de orga-
nizatori fiind secretarul de 
stat Ciprian Florescu, pri-

marii din Bălănești și Târgu-
Cărbunești.

În fața unui public nu-
meros, adunat la inaugu-
rarea căminului cultural din 
Budieni, primarul Stamatoiu 
și-a prezentat viitoarele 
investiții și a premiat cinci 
cupluri longevive ale comu-
nei, dar și câteva zeci de 
tineri ai localității care au 
împlinit frumoasa vârstă de 

18 ani.
Felicitările au curs la adresa 

organizatorilor care au considerat 
că ziua de 6 octombrie este una 
istorică pentru Budieniul ajuns 
capitala culturală a Gorjului. 

Evenimentul s-a finalizat cu 
hora satului, realizată pe espla-
nada căminului cultural. 

Zeci de cetățeni s-au prins în 
horă, în timp ce le cânta Formația 
Crinul Band din Târgu-Jiu.
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Primăria comunei Scoarța vrea să 
realizeze un nou foraj de apă, pentru ca 
și cetățenii să nu mai aibă de suferit în 
perioada de secetă. 

Noul puț va fi realizat în satul Lazuri. 
„Este o licitație mare, în valoare de cinci 
miliarde de lei vechi, care va fi scos pe 
SEAP în această săptămână. A fost ne-
voie de obținerea unor avize și de asta 
s-a întârziat. 

Am cumpărat terenul de un an de zile 
în satul Lazuri ca să facem acest foraj, 
pentru a echilibra sistemul de alimen-
tare cu apă“, a precizat Ion Stamatoiu, 
primarul comunei Scoarța.

Trei foraje există în Scoarța

Edilul localității susține că prin rea-
lizarea noului foraj nu vor mai exista 
probleme în privința alimentării cu apă 
chiar și în perioada de secetă. 

În această vară, furnizarea apei a 
fost restricționată. „Noi avem realizate 
trei foraje, unul în satul Bobu și două la 

Un nou foraj de apă pentru alimentarea 
comunei Scoarța în perioadele de secetă

Copăcioasa. Au fost probleme în 
perioada de secetă. 

S-a furnizat apa după un anu-
mit program și oamenii au înțeles 

situația.  Doar două săptămâni pe 
timp de vară am avut probleme, 
dar prin realizarea acestui foraj vor 
fi rezolvate problemele“, a precizat 

primarul Stamatoiu.
În comuna Scoarța, alimenta-

rea cu apă este administrată de 
operatorul Aparegio.

Acte pentru Subvenție, Acte pentru Subvenție, 
la încălzirea locuințeila încălzirea locuinței

Acte necesare pentru depunerea dosarelor de Subvenţie încălzirea 

locuinţei cu Lemne şi cărbuni:

-Cerere si declaraţie pe proprie răspundere (viză taxe și impozite, viză fond 

funciar);

-C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

-Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

-Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

-Act proprietate / contract închiriere / comodat;

-Carte de identitate autoturism / motocicletă;

-Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj /alo-

caţie/ indemnizaţie

-Adeverinţa registrul agricol

-Rapoarte din programul PATRIMVEN - ANAF privind veniturile realizate

-Adeverinţa instituţie de învățământ în cazul burselor pentru elevi și stu-

denţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale și „Bani de liceu”

-Dosar cu şină.

Beneficiază de aceasta subvenţie Familiile şi persoanele singure ale 

căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 

lei.
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Pompiliu Marcea - Simpozion național 2019
P

e data de 6 octombrie 2019 a avut 
loc în localitatea Budieni din comuna 
Scoarța, Simpozionul Național ,,POM-

PILIU MARCEA – istoric și critic literar, fiu al co-
munei Scoarța”, ediția a VII-a și inaugurarea Că-
minului Cultural Budieni. Manifestarea culturală 
a fost organizată de Primăria Scoarța și Fundația 
Culturală „Pompiliu Marcea”. La cele două eveni-
mente culturale:

- Ediția a VII-a a Simpozionului Cultural 
Național Anual înscris în Agenda Culturală a 
județului Gorj, dedicat prof. univ. dr. Pompiliu 
Marcea, critic și istoric literar, locuitor al Com. 
Scoarța, satul Colibași, jud. Gorj și

- Inaugurarea Căminului Cultural Budieni, do-
tat la standarde europene unde au participat pe 
lângă autoritățile locale în fruntea cărora s-a aflat 
domnul Ion Stamatoiu, primarul Com. Scoarța 
și domnul Ciprian Florescu, secretar de stat în 
Guvernul României și domnul Sorin Arjoca, sub-
prefectul Județului Gorj, primari și viceprimari ai 
localităților județului Gorj, cadre didactice uni-
versitare și preuniversitare, elevi și foarte mulți 
cetățeni ai comunei Scoarța și ai județului Gorj.

Participanții la aceste evenimente au fost 
întâmpinați cu pâine și sare de către primarul co-
munei Scoarța, domnul Ion Stamatoiu, ce purta 
eșarfa tricoloră și îmbrăcat în costum național, 
însoțit de trei doamne îmbrăcate în costum 
național, au prins în pieptul fiecărui participant 
cocarde tricolore pe care era scris: COMUNA 
SCOARȚA GORJ – „SIMPOZION POMPILIU 
MARCEA” – ANUL 2019-BUDIENI.

De asemenea, au fost tipărite invitații cu chi-
pul scriitorului, programul de activități și afișe cu 
locul de desfășurare al manifestărilor și denumi-
rea acestora.

La intrarea în Căminul Cultural era amplasat 
benner-ul pe care era scris: Simpozion Național 
„Pompiliu Marcea – istoric și critic literar, fiu al 
comunei Scoarța” - 6 octombrie 2019 și erau ar-
borate drapelul tricolor și al Uniunii Europene.

 A deschis manifestările culturale domnul pri-
mar Ion Stamatoiu iar pentru început s-a intonat 
Imnul de stat al României după care s-a continu-
at cu slujba de sfințire a căminului cultural efec-
tuată de preotul paroh Ianăși Daniel. 

Manifestările au debutat cu Simpozionul 
Național „Pompiliu Marcea”, care a fost deschis 
de către Ion Marcea, nepotul scriitorului care a 
făcut o scurtă biografie a unchiului său, iar după 

aceea a prezentat invitații la acest eveniment 
cultural: prof. univ. dr. Ion Mocioi, conf.univ. dr. 
Lazăr Popescu, prof. Ion Trancău, critic literar, 
prof. Teodor Voicu, prof. Constantin Zălog și prof. 
Titu Zălog.  

În continuare acesta a mulțumit invitaților și 
participanților prezenți la acest eveniment și a 
spus că moderatorul acestei manifestări cultu-
rale este conf. univ. dr. Ion Popescu Brădiceni, 
care a donat Bibliotecii Comunale „Pompiliu Mar-
cea” din Scoarța cu această ocazie câteva zeci 
de volume scrise de el.  

În calitate de moderator în cuvântul său a făcut 
o prezentare amplă despre personalitatea, ope-
ra și activitatea lui  Pompiliu Marcea pe tărâmul 
literelor românești apoi a dat cuvântul domnului 
Ion Mocioi care a prezentat opera scriitorului și  
a spus printre altele că trebuie să fim mândri că 
din aceste ținuturi s-a ridicat o personalitate ca 
P. Marcea, acesta considerându-l nu numai un 
mare istoric și critic literar, ci și un mare estetician 
român. De asemenea, acesta și-a arătat indigna-
rea că P. Marcea nu a fost prins în dicționarele 
scrise N. Manolescu și Al. Ștefănescu. 

De asemenea au luat cuvântul următoarele 
personalități:  Lazăr Popescu, Ion Trancău, Te-
odor Voicu, Constantin Zălog și Titu Zălog. La 
fiecare luare de cuvânt moderatorul venea cu 
noi completări și amănunte despre P. Marcea.  În 
continuare au mai luat cuvântul domnul col (r) 
Bebe Dobre, prof. Petru Arimia, Vasile Bechea-
nu, Sorin Arjoca și Ciprian Florescu.  În discursul 
lor toți au evocat personalitatea, viața, activitatea 
depusă pe tărâmul literelor românești și opera 
marelui cărturar gorjean, au remarcat rigoarea 
scrierilor sale cât și pregătirea solidă pe care o 
avea ca profesor universitar. 

Toate acestea îl fac inconfundabil în peisajul 
cultural românesc, fiind una dintre personalitățile 
de marcă din cultura română din a doua jumătate 
a veacului trecut. La finalul simpozionului a luat 
cuvântul domnul  Ion Marcea,  care a primit de la 
domnul ing. Șerban Predescu, fiu al satului Budi-
eni un articol scris de domnul ing. Aurel Popescu 
din satul Pojogeni fost elev normalist la Școala 
Normală din Târgu-Jiu, coleg și prieten cu Pom-
piliu Marcea, dar mai mic cu trei ani pe care m-a 
rugat să-i dau citire. 

Acesta spune împrejurările cum s-au cunos-
cut mergând săptămânal pe jos împreună  pe po-
teca de lângă calea ferată de la Târgu-Jiu până 

la Scoarța, unde se despărțeau fiecare mergând 
în satul lui, sate învecinate. În primăvara anului 
1948, Aurel Popescu a fost selectat să participe 
la un concurs pe tema centenarului Revoluției de 
la 1848 iar acesta i-a spus lui Pompiliu Marcea, 
care a început  pregătirea cu el. 

A participat la concurs cu o lucrare de excepție 
care depășea cu mult nivelul unui elev de școală 
normală. A fost felicitat, interogat. Lucrare deo-
sebită. A mărturisit că mentorul său a fost elevul 
Pompiliu Marcea.  

A aflat cu durere despre sfârșitul său tragic. 
Dau citire sfârșitului articolului: ,,Seara când mă 
plimb cu prietenii prin centrul orașului Târgu-Jiu 
și ajungem pe Aleea Stelelor, a Celebrităților, 
pășesc cu timiditate pe lângă Steaua – Pompiliu 
Marcea, și de fiecare dată o lacrimă se  furișează 
pe obraz. În intimitate sunt mândru c-am avut 
un asemenea prieten și mentor în anii tinereții 
mele”.  Cu afecțiune ing. Aurel Popescu – Târ-
gu-Jiu 04 octombrie 2019. Am mulțumit tuturor 
participanților, invitaților și, nu în ultimul rând, 
domnului Ion Stamatoiu, primarul comunei, om 
de acțiune, om de cuvânt, om cu respect pen-
tru valorile culturale, consiliului local și tuturor 
salariaților implicați în buna desfășurare a lucră-
rilor simpozionului. De asemenea, acesta a spus 
că dorește ca  autoritățile locale și județene să 
continue an de an această manifestare cultura-
lă care a debutat în anul 1995, unică la nivelul 
comunei, indiferent de vremuri și a făcut apel 
atât către toți factorii de răspundere de la nivel 
local, cât și județean, să depună toate eforturile 
în obținerea fondurilor necesare în vederea rea-
bilitării și modernizării căminului cultural și biblio-
tecii comunale ce poartă numele marelui om de 
litere, construcție ce se află într-o stare avansată 
de degradare, ce se găsește în centrul comu-
nei, peste stradă de primărie, construcție ce nu 
face cinste urbei noastre în felul în care arată de 
atâția ani de zile. La încheierea manifestărilor a 
luat cuvântul domnul Ion Stamatoiu, a înmânat 
diplome participanților, diplome și premii tinerilor 
care au împlinit 18 ani și cuplurilor vârstnice care 
au împlinit 50 de ani de căsătorie, a avut loc un 
program artistic deosebit de cântece și dansuri 
populare, susținut de Ansamblul ,,Doina Gorju-
lui”, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu și alte 
formații. În final a avut loc o agapă la un restau-
rant din municipiul Târgu-Jiu. 

ION MARCEA
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P
roblema datornicilor care 
nu trec pe la primărie să-
şi achite dările către stat 

ori amenzile nu pare stinsă la Pri-
măria Scoarţa. 

Autorităţile au de recuperat, în 
continuare, peste două milioane de 
lei de la sute de localnici care au în-
casat amenzi de circulaţie pe care 
le-au dat uitării.

Cei mai mulţi plătesc doar când 
au nevoie de câte un document de 
la primărie şi sunt condiţionaţi să 
nu aibă datorii. Sunt puţini şi cei 
care acceptă să muncească în fo-
losul comunităţii ca să scape de 
amendă. În total, spune primarul 
Ion Stamatoiu, primăria are de re-
cuperat peste două milioane de lei 
de la localnicii rău-platnici, bani pe 
care i-ar putea folosi la investiţii în 
comună.

„Avem peste 20 de miliarde de 
lei vechi din amenzi. 85% provin 
din amenzi de circulaţie. Doar când 
are nevoie de un act, mai plăteşte 
omul. Foarte puţini vin să plăteas-
că. Unii, foarte puţini, pot fi execu-
taţi. Majoritatea celor care au aces-
te amenzi nu prea au nimic declarat 
la primărie. Au maşinile înscrise pe 
unde umblă în lumea largă. Casele 

Datorii uriașe către primărie: ,,Au 
case, mașini, bani, dar nu plătesc”

sunt pe numele părinţilor. Cea mai 
mare problemă este în cartierul de 
romi. Sunt cam 800 de persoane. 
Avem expert local, consilier local, 
am luat măsuri. Este foarte greu 
să mergem în cartier la ei să facem 
încasări", a spus edilul din comuna 
Scoarţa.

Angajaţii primăriei organizează 

aproape săptămânal acţiuni prin 
satele comunei şi le cer bani celor 
care nu şi-au plătit amenzile. 

Prea puţini bani reuşesc să în-
caseze. „Avem acţiune prin toată 
comuna, prin toate satele au mers 
salariaţii din casă în casă, să ve-
dem şi situaţiile şi să mai încasăm 
bani. Nu sunt primiţi cu aplauze. 

Sunt oameni care ne spun: Uitaţi, 
au maşini, case, să plătească dato-
riile! Am vorbit şi cu reprezentanţii 
lor la nivel central, le-am spus că au 
case, bani, maşini şi nu plătesc. E 
mai greu cu ei. Au utilităţi, de toa-
te, apă, asfalt, ce nu au avut până 
acum", a mai explicat primarul Ion 
Stamatoiu.

Ziua de marți, 15 octombrie 
2019, nu a fost una cu ceasuri rele 
pentru primarul comunei Scoarța 
Ion Stamatoiu, acesta reușind să 

Școala de la Scoarța, cu WC-ul în fundul curții, are fi nanțare 
asigurată pentru reabilitare, extindere și modernizare!

parafeze contractul care îi asigură 
finanțarea pentru un obiectiv de 
învățământ de mare importanță 
pentru localitate. 

Vestea a fost dată localnicilor 
chiar de primar astfel: ,,am semnat 
contractul de finanțare privind ,,Re-
abilitarea, modernizarea și extinde-

rea Școlii Scoarța" cu o valoare de 
702 445,36 lei, prin PNDL 2, sub 
tutela Guvernului PSD care a de-
monstrat că, indiferent de culoarea 
politică, a sprjinit toate UAT- urile. 

Pe această cale mulțumim atât 
domnului președinte Cosmin Po-
pescu, cât și domnilor parlamentari 
ai PSD Gorj”.

Școala, care va intra în reabili-
tare, are încă WC-ul în fundul curții, 
nu are nici apă și nici canalizare, 
pentru că este, de fapt, o groapă în 
pământ. 

Locul este folosit și de copii de 
vârste fragede. 

Sătenii, unii dintre ei ajunși la o 
vârstă venerabilă, spun că situația 
nu s-a schimbat cu mult de când au 
absolvit ei școala. 
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Localnicii din Scoarța, întrebați Localnicii din Scoarța, întrebați 
dacă vor alimentare cu gazedacă vor alimentare cu gaze
Autorităţile din comuna gor-
jeană Scoarţa vor să obţină 
bani să introducă gaze în lo-
calitate. Oamenii au fost în-
trebaţi dacă îşi doresc acest 
lucru şi circa 700 dintre local-
nici au semnat că îşi doresc 
să fie branşaţi la o conductă 
de gaze. Costurile acestei in-
vestiţii ajung la aproape 20 de 
milioane de lei, iar şefii primă-
riei încearcă să obţină aceşti 
bani de la Uniunea Europea-
nă.

În total, primarul din Scoarţa, 
Ion Stamatoiu, susţine că ar 
avea nevoie de 17 milioane 

de lei ca să introducă gazele în 
comună. Toată documentaţia este 
gata şi urmează să fie anunţate 
autorităţile dacă le-a fost aprobată 
cererea de finanţare pentru aceas-
tă investiţie pe care şi-o doresc şi 
oamenii din localitate. 

„Am auzit că se pot accesa fon-
duri pentru alimentarea cu gaze. 
Am făcut studiul, avem cererea de 
finanţare depusă deja. 

Dispare lemnul, nu mai poţi tăia 
oricum şi oamenii riscă să rămână 
fără căldură. Am elaborat studiul de 
fezabilitate", a spus Ion Stamatoiu, 
la Gorj TV.

Primarul a precizat că au ajuns 
la primărie deja sute de cereri de la 
localnicii care îşi doresc să fie in-

trodusă conductă de gaze şi în co-
muna lor. 

„Am făcut un sondaj prin comu-
nă. Am distribuit formulare cetăţeni-
lor şi i-am întrebat pe oameni dacă 
îşi doresc să introducem gaze în 
comuna noastră. În jur de 6-700 de 
cereri au venit la noi. 

Să vedem dacă şi-ar dori acest lu-
cru, să nu ne întindem cu cheltuieli şi 
oamenii să spună că e scump", a mai 
spus Stamatoiu.


