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Primar nevoit Primar nevoit 
să taie lemnele să taie lemnele 
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Gaze Gaze 

și canalizare și canalizare 
pentru localnicii pentru localnicii 

din Scoarțadin Scoarța

Moș Crăciun Moș Crăciun 
le aduce le aduce 
elevilor elevilor 

din Budieni din Budieni 
și un teren și un teren 

cu gazon sintetic cu gazon sintetic 
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Art.1.Se aprobă începând cu anul fiscal 2020 modificarea nivelurilor 

valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate 

care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza 

unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor prevăzute de Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal  prin indexarea cu rata inflației în procent 

de 4,6% față de impozitele și taxele datorate pentru anul 2019;

Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020 

și va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Scoarța;

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului 

Județului Gorj, Primarului Comunei Scoarța și aparatului de specialitate al 

primarului prin grija secretarului unității administrativ teritoriale.

Nr._64_/30.10.2019

HOTĂRÂRE
privind modificarea începând cu 

anul fiscal 2020 a nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale 

și a altor taxe asimilate acestora 
precum și a amenzilor prevăzute  de 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
prin indexarea cu rata inflației în 

procent de 4,6%

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

HOTĂRÂRE
privind scutirea de plata taxei speciale 

de salubrizare  pentru  anul 2019 
pentru casele (gospodăriile)   părăsite, 

nelocuibile sau ai căror moștenitori 
nu pot fi identificați si care nu au 

beneficiat în anul 2019 de serviciile de 
salubrizare.

Art.1. Se scutesc de plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2019 casele (gospodăriile)  părăsite, nelocuibile sau ai căror moștenitori 

nu pot fi identificați și care nu au beneficiat în anul 2019 de serviciile de 

salubrizare conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării 

evenimentului cultural ,,Miracolul 
Crăciunului – colinde de iarnă” 
și acordarea de cadouri copiilor 

colindători, preșcolarilor și elevilor de 
pe raza Comunei Scoarța, Județul Gorj
Art.1 (1) Se aprobă organizarea evenimentului cultural ,,Miracolul Cră-

ciunului – colinde de iarna” și acordarea de cadouri copiilor colindători/ură-

tori, preșcolarilor și elevilor de pe raza Comunei Scoarța, Județul Gorj;

         (2) Plata cadourilor  grupurilor de colindători/urători se va face din 

bugetul local  de venituri și cheltuieli al Comunei Scoarța  în limita sumei 

totale  de 17000 lei;

Art.2 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de speci-

alitate al primarului Comunei  Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.

Nr._69_/28.11.2019

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de  transmitere a 
unor imobile din domeniul public al 
Județului Gorj în domeniul public al 

Comunei Scoarța, Județul Gorj

Art.1 (1) Se solicit transmiterea imobilelor –teren– pe care sunt am-

plasate două fântâni în zona drumului județean DJ 665C, prima fântână 

fiind amplasată pe sectorul de drum cuprins între km 15+352 și km 18 

+396 teren înscris în cartea funciară nr.37232 a localității Scoarța, având 

numărul cadastral 37262) și cea de-a doua este amplasată pe sectorul de 

drum cuprins între km 18+419 și km 20+593 (teren înscris în cartea fun-

ciară nr.37231 a localității Scoarța, având numărul cadastral 37261)  din 

proprietatea publică  a Județului Gorj în proprietatea publică a Comunei 

Scoarța, Județul Gorj;

(2)Solicitarea de transmitere a imobilelor prevăzute la alin.(1) din 

proprietatea publică a Județului Gorj în proprietatea publică a Comunei 

Scoarța se face în scopul modernizării și reabilitării fântânilor publice exis-

tente pe imobilele (terenuri) menționate la alin.1 al prezentului articol;

Art.2 Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri;

 Art.3Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-

diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comu-

nei Scoarta,  Prefectului judeţului Gorj şi se aduce la cunoştiinţă publică. 

                                                                     Nr._70_/28.11.2019

hotărâre;

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul 

și biroul financiar contabilitate impozite taxe locale din cadrul Primăriei 

comunei Scoarţa.

Nr._68_/28.11 .2019
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HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă

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

cembrie 2019 –  februarie 2020) domnul consilier Dănărîcu Marius;

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

Comunei Scoarța și se va aduce la cunoștința publică.

Nr._71_/28.11.2019

Î
n perioada sezonului rece şi 
în special în preajma sărbă-
torilor de iarnă, creşte perico-

lul izbucnirii incendiilor cauzate de 
sistemele şi mijloacele de încălzire 
utilizate, suprasolicitarea instalaţi-
ilor electrice sau utilizarea focului 
deschis în condiţii necorespunză-
toare în gospodăriile populaţiei.

Pentru a evita iniţierea unor in-
cendii, cât şi manifestarea altor 
situaţii de urgenţă, vă solicităm ca 
activitatea de prevenire să fie in-
tensificată în perioada următoare, 
prin: 

 -afişarea la punctele de infor-
mare preventivă a măsurilor mi-
nimale de prevenire a incendiilor, 
cât şi a altor situaţii de urgenţă 
ce trebuie cunoscute de cetăţeni 
pe timpul sezonului rece;

-angrenarea serviciilor volun-
tare pentru situaţii de urgenţă în 
acţiuni preventive şi pentru asi-
gurarea măsurilor aferente des-
făşurării în siguranţă a activită-
ţilor organizate la nivelul unităţii 
administrativ-tcritoriale.

Reiterăm faptul că în conformi-
tate cu art. 9 din OMAI nr. 160 din 
23 februarie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, or-
ganizare, desfăşurare şi finalizare 
a activităţii de prevenire a situaţiilor 
de urgenţă prestate de serviciile vo-
luntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă, la nivelul localităţii, ac-
tivitatea de prevenire este coor-
donată de primar, iar organizarea 
activităţii de prevenire se asigu-
ră de către şeful serviciului vo-
luntar pentru situaţii de urgenţă 
şi se realizează prin personalul 
compartimentului de prevenire 
din cadrul serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă.

Vă transmitem mai jos princi-
palele măsuri pentru prevenirea 
incendiilor în sezonul rece, ce vor 

Măsuri împotriva incendiilor cauzate de sistemele Măsuri împotriva incendiilor cauzate de sistemele 
şi mijloacele de încălzire utilizateşi mijloacele de încălzire utilizate

face obiectul informării cetăţenilor, 
astfel :

Inspecţia de Prevenire reco-
mandă cetăţenilor care utilizează 
la încălzirea locuinţelor sobe sau 
aparate ori mijloace electrice de 
încălzire, să ia următoarele mă-
suri specifice de prevenire a in-
cendiilor de locuinţe:

1.-Asiguraţi verificarea, cură-
ţarea şi repararea, dacă este ca-
zul, a coşurilor de fum de către o 
persoană specializată;

2.-NU folosiţi decât materialul 
combustibil pentru care a fost 
destinată soba şi evitaţi supraîn-
cărcarea acesteia;

3.-NU folosiţi soba decât cu 
uşiţa închisă;

4.-Aşezaţi o tăviţă metalică în 
faţa sobei, în dreptul uşiţei;

5.-NU aşezaţi în apropierea 
sobei sau pe aceasta materiale 
combustibile;

6.-Stingeţi focul din sobă îna-
inte de a părăsi locuinţa;

7.-NU adormiţi niciodată cu 
soba aprinsă;

8.-Verificaţi integritatea apa-
ratelor şi mijloacelor de încălzi-
re electrice, iar în cazul în care 
acestea sunt defecte, reparaţi-le 

cu ajutorul unui specialist sau 
cumpăraţi-vă altele noi;

9.-NU aşezaţi aparatele de 
încălzire electrice în apropierea 
materialelor combustibile;

10.-NU aşezaţi materiale com-
bustibile pe mijloacele de încălzi-
re electrice;

11.-Decuplaţi aparatele de în-
călzire electrice înainte de a pă-
răsi locuinţa sau de a adormi.

12.-NU lăsaţi niciodată copiii 
nesupravegheaţi cu soba aprin-
să ori aparatele de încălzire elec-
trice în funcţiune.

1. Reguli și măsuri 
de prevenire la grajduri, 
magazii si alte dependinţe:

a)este interzis a se intra în aces-
te construcţii cu lumânări, chibrituri 
aprinse sau lămpi de petrol, ilumi-
natul realizându-se cu corpuri de 
iluminat electrice prevăzute cu glo-
buri de protecţie sau cu felinare de 
vânt în stare bună; cablurile electri-
ce vor fi pozate numai pe materiale 
incombustibile;

b)se interzice fumatul sau acce-
sul cu foc deschis în aceste spaţii;

c)uşile grajdurilor vor fi constru-

ite fără praguri şi se vor deschide 
spre exterior. Nu este permisă blo-
carea uşilor cu diferite obiecte sau 
materiale;

d)încălzirea grajdurilor este ad-
misă numai cu sobe cu acumulare 
de căldură, iar aprinderea şi ali-
mentarea focului trebuie să se facă 
numai din exterior;

e)se interzice depozitarea în 
magazii sau în alte dependinţe a 
oricărui fel de carburant în cantitate 
mai mare decât cea stabilită de re-
glementările în vigoare;

f)este interzisă folosirea afumă-
torilor improvizate, care prezintă 
pericol de incendiu, în magazii, şuri 
sau instalate în apropierea materia-
lelor combustibile.

2.Respectarea regulilor 
și măsurilor de prevenire la 
depozite de furaje, paie și alte 
materiale:

a)furajele, paiele şi alte materi-
ale combustibile vor fi depozitate, 
după posibilităţi, cât mai departe de 
casă, bucătării de vară, cuptoare, 
magazii ete.;

Continuare în pag. 6
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Situaţie inedită la 
Scoarţa, unde 
primarul Ion 

Stamatoiu a descoperit 
că nu mai are cu cine să 
taie lemnele necesare 
pentru încălzirea școlilor 
din comună. Edilul a 
aprovizionat în cursul 
toamnei toate unitățile de 
învățământ cu cantitățile 
necesare de lemne, dar 
acum stă și se uită la buștenii 
din curțile școlilor pentru că 
nu găsește oameni dispuși 
să ajute la tăierea lemnelor. 

În anii trecuți o soluție 
o reprezentau beneficiarii 
de ajutoare sociale din 
comună. Numărul lor s-a 
redus drastic, iar acum 
edilul spune că va pune 
mâna pe secure și va tăia 
el lemnele dacă părinții nu 
se implică în rezolvarea 
acestei probleme. 

„La primărie nu mai 
avem beneficiari de ajutoare 

Primar nevoit să taie lemnele la şcoală!Primar nevoit să ta
Localnicii din 35 de co-
mune gorjene, printre 
care și Scoarța, au fost 
încurajaţi să renunţe 
la echipamentele elec-
tronice şi electrocas-
nice din gospodărie. 
Ei primeau vouchere 
în schimbul obiectelor 
vechi, pe care nu le mai 
folosesc. Campania 
demarată de Serviciul 
de Deşeuri Gorj a avut 
succes în primele loca-
lităţi pe care le-a străbă-
tut să strângă frigidere, 
televizoare ori maşini 
de spălat. La Scoarța 
s-au colectat 16 tone 
de deșeuri electrice și 
electronice.

,,Actiunea privind colec-
tarea electrocasnicelor la 
nivelul localității Scoarța a 
fost o reușită, dar, cu scu-
zele de rigoare nu a fost fi-
nalizată datorită numărului 
mare de obiecte, dar, și de 
mărimea comunei, fiind im-
posibil în cateva ore, să se 
acopere toate satele. După 
discutiile cu reprezentanții 

Veste bună și pentru 
anul viitor pentru local-
nicii din Scoarţa. Cei 
care au datorii la buge-
tul local pot scăpa iar de 
penalităţi. Aleşii locali 
vor adopta iar o hotărâ-
re prin care persoanele 
care îşi achită datoriile 
în primele şase luni ale 
acestui an sunt scutite 
de la plata penalităţilor. 
Noutatea este că hotărâ-
rea va ajunta nu numai 
persoanele fizice din 
localitate ci și cele juri-
dice. Primarul speră ca, 
în acest fel, să convingă 
cât mai mulţi datornici 
să treacă pe la casieria 
instituţiei mai ales că, în 
unele cazuri, penalizări-
le sunt aproape la fel de 
mari ca şi taxele locale.

Hotărârea va fi adoptată 
la finalul lunii decembrie şi 
va intra în vigoare din acest 
an. Până la sfârşitul lunii iu-
nie, cei care îşi plătesc da-

Datornicii din Scoarţa, fi zici și juridici, scutiţi 
de la plata penalităţilor. Cu o condiţie!

toriile, nu vor mai achita pe-
nalităţile din urmă. Primarul 
din Scoarţa, Ion Stamatoiu, 
a explicat că desi mai puțin 
de 50 de localnici au bene-
ficiat anul acesta de hotă-
râre, acum o va extinde și 
pentru persoanele juridice 
deoarece în comună sunt 
și firme cu debite mari care 
pot fi ajutate să scape de 
penalități. Autorităţile au 
mai încercat să reducă da-
toriile. Au încercat şi pe ca-
lea instanţei, dar nu au avut 
ce să execute din curtea 
datornicilor. „Cea mai mare 
problemă este în comuni-
tatea de etnie romă. Acolo 

sunt foarte mulţi oameni care nu 
au plătit impozitele de foarte mul-
ţi ani. O să le explicăm că le vor 
putea plăti reduse dacă ne aduc 
banii până la finalul lunii iunie. Cu 
aceşti bani putem să facem in-
vestiţii în zonele în care locuiesc, 
pentru că banii de la buget sunt 
așa cum sunt. Am introdus apa şi 
iluminatul acolo, dar nu putem să 
mai investim fără bani. Ei trebuie 
să înţeleagă că, dacă vin cu ba-
nii doar pentru taxe şi impozite, 
noi le vom scădea penalităţile 
care sunt foarte mari şi, în unele 
cazuri, chiar aproape cât datorii-
le", a mai explicat edilul. Vestea 
a fost primită cu bucurie de toţi 
localnicii.

sociale pe care să îi folosim ca 
pe vremuri. Mai avem doar șapte 
persoane care știți bine câte zile 
au de făcut. Și noi la primărie ne-
am aprovizionat cu lemne pentru 
această iarnă și a trebuit să 
apelăm la prieteni pentru a le tăia.  
Nu mai avem cu cine. La școală 
părinții îi spun doamnei directoare 
că trebuie să vină primăria să le 
taie și să le spargă. 

O să-mi iau eu câteva zile din 
concediu, că și așa nu am fost 
în concediu de 7 ani, și o să mă 
vedeți că tai eu lemnele. Dacă nu 
vin părinții să își ajute copii să se 
încălzească o să fac eu și treaba 
asta. 

Mai avem în curtea școlii 
lemne rămase de anul trecut și 
folosite acum pentru încălzire, 
dar cele aduse acum în toamnă 
sunt buștenii întregi. La fel e și la 
școala de la Budieni. 

E aceeași situație. Nu mai sunt 
vremurile în care părinții veneau 
la școală și întrebau cu ce pot să 
ajute. La școală sau la primărie 

16 tone de deșeuri electrice și electronice, ridicate 16 tone de deșeuri electrice și electronice, ridicate 
din comuna Scoarțadin comuna Scoarța

firmei am ajuns la 
înțelegerea ca în următoa-
rea perioadă să facem o 
nouă acțiune în celelalte 
sate - Lazuri, Cartănești, 
Linia Mare, Liniuța, Barca, 
Răuțoaia, Botești, Pişteşti 
și o parte din Valeni. Dacă 
mai există zone, vă rog să 
ne contactați. Vă mulțumim 
pentru înțelegere”, a anunțat 
edilul local Stamatoiu.

Acţiunea „România reci-
clează şi în judeţul Gorj" s-a 
derulat la final de noiembrie 
dar ,,Caravana" va continua 
până la sfârşitul acestui an. 
,,Campania se desfăşoară 
pe parcursul a patru săp-
tămâni. Fiecare cetăţean 
primeşte tichete valorice pe 
care le poate folosi pentru 
diferite cumpărături. De aici, 
toate aceste echipamente 
sunt duse intr-un centru de 
colectare din Bucureşti. Ac-
ţiunea va continua şi săp-
tămâna viitoare, la Scoar-
ţa, Bălăneşti, Bustuchin, 
Runcu, Drăguţeşti. în total, 
sunt înscrise în această 
acţiune 35 de primării din 
judeţul Gorj", a spus Luis 
Popa, directorul Serviciului 

de Gestionare a Deşeurilor 
Gorj. Acesta susține că de-
ocamdată deșeurile colec-
tate au rămas în Gorj.

În primele zile, echipe-
le de reciclare au mers în 
Baia de Fier, Alimpeşti, Tur-
ceni, Rovinari, Negomir și  
Scoarța. Au strâns sute de 
aparate electronice şi elec-
trocasnice pe care oamenii 
nu ar fi avut unde să le de-
poziteze.
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Comuna Scoarța a primit, 150 de pubele de la 
firma de salubritate cu care este sub contract, pen-
tru a le distruit cetățenilor în vederea depozitării 
deșeurilor menajere. Primarul comunei, Ion Stama-
toiu, a anunțat cetățenii care nu au astfel de pube-
le, că le pot ridica, în următoarele zile, gratuit, de 
la instituția publică. Încă din luna august, Primăria 

Scoarța a primit 150 de pubele gratis de la Supercom!Scoarța a primit 150 de pubele gratis de la Supercom!
Scoarța a schimbat operatorul de salubritate, în-
cheind un contract cu Supercom București. Fir-
ma în cauză ridică gunoiu pentru un cost de 14 
lei lunat pentru fiecare gospodărie. Prețul a fost 
mai ridicat decât cel practicat de Saluris Gilort, 
dar chiar și așa autoritățile au preferat să încheie 
contract cu această firmă privată. 

Primar nevoit să taie lemnele la şcoală!aie lemnele la şcoală!

Până la finalul lunii decem-
brie, elevii de la școala din 
Budieni, care se jucau în stradă 
din lipsa unui teren de sport, vor 
putea să bată mingea pe noul 
spațiu pregătit de autorități. 

nu  sunt nici meseriași pentru 
tăiatul lemnelor și nici bani. Sunt 
pe piață firme care vin și  le taie, 
le sparg și le aranjează, dar 
trebuie plătite. Bani la primărie 
avem puțini și de aceea aș ruga 
părinții să ne ajute în rezolvarea 
problemei. Noi am alocat fonduri 
pentru cumpărarea lemnelor 
și aducerea lor aici, vrem să 
facem și alte lucruri bune la 
școlile  din  comună, așa cum 
se știe la Budieni e totul renovat 
și vom continua și la celelalte 
unități. Aici la Scoarța am reușit 
să reabilităm toaleta  din fundul 
curții, prezentată ani de zile 
pe toate posturile și prin toate 
ziarele. Lucrăm la ea și va arată 
mult mai bine până când vom face 
o extindere a școlii, anul viitor, 
care presupune și realizarea 
unei toalete în interiorul școlii”, 
afirmă Ion Stamatoiu. 

Directoarea unității de 
învățământ, Alina Bobei, dă 
asigurări că elevii nu tremură 
în sălile de curs. Cel puțin 

deocamdată, cât timp sunt 
folosite lemnele rămase 
sparte de anul trecut. 
Buștenii de acum ar urma 
să fie sparți de angajații 
care fac munci necalificate 
în cadrul unității de 
învățământ. 

Un bărbat și femeia de 

serviciu au ingrata misiune 
de a sparge buștenii cât timp 
vremea încă mai permite. 

Niciunul dintre ei și nici  
școala nu are însă o drujbă 
pentru a tăia lemnele care 
au și peste un metru în 
diametru. 

„Am pus femeia de 

serviciu și soțul, care este 
tot îngrijitor la noi la școală 
și dumnealor mai caută 
ajutoare pentru a sparge 
lemnele. Cheltuielile le 
suportă din buzunarul 
propriu. Lemnele groase 
trebuie tăiate cu drujba și nu 
au așa ceva. Deocamdată ne 

încălzim cu lemnele sparte 
anul trecut. Le vom sparge 
și pe acestea, trebuie să ne 
descurcăm pentru că dacă 
primăria ni le-a adus până 
aici mai departe  trebuie 
să vedem cum le spargem 
și le depozităm”, spune 
directoarea.

 

Moș Crăciun le aduce elevilor din Budieni Moș Crăciun le aduce elevilor din Budieni 
și un teren cu gazon sinteticși un teren cu gazon sintetic

Deja spațiul a fost beto-
nar și s-a montat pe acesta 
covor sintetic. 

Investiția va fi fi inaugu-
rată în scurt timp, spune pri-
marul comunei Scoarța.

,,Am turnat betonul, sin-
teticul e pus, este montată 
nocturna. Investiția este su-

portată din buget local. 
Este vorba despre 1,7 

milioane de lei. 

Terenul este o bucurie 
pentru copii din Budieni”, a 
menționat Ion Stamatoiu.
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b)este interzisă folosirea focului 

deschis sau a mijloacelor de ilumi-
nat cu flacără deschisă pe lângă fu-
raje şi materiale combustibile;

c)focurile deschise făcute în 
curţi, la o distanţă mai mare de 10 
m faţă de depozitele de furaje, paie 
şi alte materiale, trebuie atent su-
pravegheate, în locuri special ame-
najate (gropi), iar pe timp de vânt 
sunt interzise.

3.Respectarea resulilor 
și măsurilor de prevenire 
la folosirea bucătăriilor, 
cuptoarelor și măsurilor 
de gătit:

a)este interzis a se instala cup-
toare, maşini de gătit sau bucătării 
improvizate în apropierea grajduri-
lor, şurilor, locurilor de depozitare 
a furajelor şi a altor materiale com-
bustibile;

b)este interzis a se scoate bur-
lanele de metal pe fereastră sau pe 
sub streaşină fără să fie izolate pe 
părţile combustibile ale construcţi-
ei. Izolaţia se face pe o distanţă de 
40 cm de o parte şi de alta a locului 

de trecere, prin lăsarea unei distan-
ţe de 15 cm între faţa exterioară a 
burlanului şi elementele combus-
tibile, precum şi prin îmbrăcarea 
burlanului cu un strat gros de 5 cm 
din vată de sticlă tencuită sau cu 
un strat echivalent de azbest. Când 
acoperişul este construit din ma-
terial combustibil, nu este permisă 
scoaterea burlanului sub streaşină:

c)este interzisă aruncarea la 
întâmplare, pe lângă furaje, şuri, 
grajduri sau alte materiale com-
bustibile, a cenuşii. Cenuşa se va 
depozita într-o groapă anume ame-
najată, după ce mai întâi a fost stins 
cu apă jăraticul rămas în ea.

4.Respectarea regulilor 
si măsurilor de prevenire 
şi stingere a incendiilor 
la instalarea 
și folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebu-
ie să fie instalate la o distanţă mai 
mică de 1 m faţă de pereţii din lemn 
sau din alte materiale ce se pot 
aprinde uşor. Când pereţii de scân-
dură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 

70 cm. Izolarea se face prin căptu-
şirea peretelui cu cărămizi așezate 
pe muchie, pe o suprafaţă care să 
depăşească cu 50 cm dimensiunile 
sobei, vertical şi orizontal:

b)este interzis ea sobele de me-
tal să fie aşezate direct pe duşu-
meaua de scânduri. Dacă înălţimea 
picioarelor sobelor depăşeşte 25 
cm, ele vor fi aşezate pe un pos-
tament de cărămidă în grosime de 
7 cm. Dacă picioarele sobelor au 
înălţimea sub 25 cm, postamentul 
va avea grosimea de 25 cm. Posta-
mentul trebuie să depăşească pe-
rimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa 
uşii cu 50 cm;

c)nu este permis sâ se foloseas-
că sobe cu uşiţele defecte;

d)este interzis a se aprinde fo-
cul în sobă cu benzină sau cu alte 
lichide inflamabile, în asemenea 
condiţii încât să prezinte pericol 
de incendiu, ori să se ardă în sobă 
lemne lungi, netăiate, care pe tim-
pul arderii nu intră în întregime în 
sobă:

e)sobele de cărămidă vor avea 
pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă 

metalică cu dimensiunile de 70x50 

cm;

f)nu este permis să se pună la 

uscat la mai puţin de 1 m depărtare 

de sobele metalice haine, rufe sau 

alte obiecte casnice care se pot 

aprinde uşor. De asemenea, astfel 

de obiecte nu trebuie să se pună 

pe sobele de zid sau în imediata lor 

apropiere;

g)focul în sobe nu trebuie lăsat 

iară supraveghere sau în grija co-

piilor;

h) se va urmări ca sobele de 

metal sau de cărămidă să nu se în-

călzească peste măsură, deoarece 

pot aprinde uşor obiectele din jur.

5. Respectarea regulilor 
și măsurilor de prevenire 
și stingere a incendiilor 
la instalarea și folosirea 
coşurilor și burlanelor:

a) coşurile de zid vor fi izolate 

faţă de elementele combustibile ale 

planşeelor şi acoperişurilor astfel:

-la trecerea prin planşeu, prin 

îngroşarea zidăriei de cărămidă a 

coşurilor la 25 cm. 

În spaţiul dintre coş şi planşeu 

se introduc un strat de azbest sau 

două straturi de pâslă îmbibate cu 

argilă;

-la trecerea prin acoperiş, prin 

lăsarea unei distanţe de cel puţin 

10 cm între faţa exterioară a zidări-

ei coşului şi elementele acoperişu-

lui, iar golul produs se închide cu un 

sorţ de tablă;

b)nu este permis ca în coşuri să 

fie zidite elemente combustibile ale 

acoperişului, planşetilui etc.;

c)coşurile se prelungesc deasu-

pra acoperişului cu 0,5-0,8 m;

d)coşurile de zid vor fi perma-

nent întreţinute iară crăpături şi cu-

răţate. 

Este interzis a se folosi coşurile 

de zid netencuite;

e)burlanele din metal nu vor fi 

instalate la o distanţă mai mică de 

70 cm faţă de pereţii de scândură 

sau paiantă.

Notă: Măsurile, regulile şi 
recomandările transmise vor 
fi afişate la punctele de infor-
mare preventivă constituite 
la nivelul unităţilor adminis-
trativ-teritorial, pentru a fi cu-
noscute şi respectate de cetă-
ţeni.

Cinci coroane de fl ori, depuse la 
monumentele eroilor din Scoarța!

Edilul local Ion Stamatoiu, alături de consilieri locali, militari în rezer-
vă, reprezentanți ai Cultului Eroilor Gorj, ai Organizației de Femei a PSD 
Gorj, elevi și cetățeni ai comunei Scoarța au depus coroane de flori, du-
minică 1 Decembrie, la cele cinci monumente ale eroilor din Mogoșani, 
Bobu, Scoarța, Budieni și Pișteștii din Deal. La fiecare monument s-au 
rostit cuvinte evocatoare și s-au cântat cântece patriotice de către elevii 
Școlii Gimnaziale Scoarța, sub îndrumarea prof.Dragomirescu Cosmin.



Curierul Primăriei Scoarța Nr. 39/2019                                                                                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 39/2019                                                                                            Pag. 7Pag. 7

Fără apă la program într-o comună Fără apă la program într-o comună 
afl ată la doi pași de Târgu-Jiu afl ată la doi pași de Târgu-Jiu 
Locuitorii comunei Scoarța nu vor mai avea apă po-

tabilă la program, pe timp de secetă. Autoritățile loca-

le au alocat deja bani de la buget pentru forarea unui 

nou puț în satul Lazuri. Astfel, promite primarul Ion 

Stamatoiu, va fi asigurat necesarul de apă în toată co-

muna, mai ales în perioada verii, când consumul este 

mare, iar seceta îndelungată îi lasă pe oameni fără apă 

la robinet.

Comuna Scoarța, 
aflată la nici 20 
de kilometri de 

municipiul Târgu-Jiu, va be-
neficia de extinderea siste-
mului de alimentare cu apă. 
Autoritățile locale au scos 
deja la licitație lucrările de 
execuție a unui puț de apă 
în satul Lazuri. 

Investiția este estimată 
la peste 450.000 de lei, fără 
TVA, firmele de construcții 

având termen până pe 9 
decembrie să depună ofer-
tele.  Fondurile sunt exclu-
siv din bugetul local.

Apă cu porția

Primarul Ion Stamato-
iu spune că localnicii nu 
vor mai avea de suferit pe 

timpul secetei, odată cu fi-
nalizarea acestei așteptate 
investiții. 

Comuna are în 
componență 11 sate, cu 
peste 5.000 de locuitori, iar 
în perioadele de concedii 
și în weekend-uri, un nu-
măr important de locuitori 
flotanți din Târgu-Jiu locu-
iesc în Scoarța, zonă aflată 
în continuă extindere, aici ri-
dicându-se în ultimii ani nu-

meroase case de vacanță 
și pensiuni.

„Sunt probleme cu ali-
mentarea cu apă în perioa-
dele de secetă. Anul acesta 
mai puțin, doar două săp-
tămâni am dat apă la pro-
gram, dar, într-adevăr, pe 
perioada verii ajunsesem și 
la două zile fără apă, o zi, 

da”, ne-a declarat primarul 
Stamatoiu.

Două terenuri pentru noul 
foraj

Primăria a achiziționat 
două terenuri în satul Lazuri, 
pentru realizarea acestui fo-
raj. „Noi am cumpărat două 
terenuri în satul Lazuri. De 
un an ne tot căznim, dar 
au fost ceva probleme cu 
documentația, detalii tehni-
ce, dar am reușit în sfârșit 
să intrăm în linie dreaptă, 
fiindcă era o dorință de-a 
noastră și o promisiune 
de-a mea, practic. O să fo-
răm un singur puț în prima 
fază, să vedem dacă asigu-
răm debitul de apă pentru a 
suplimenta pe zona Scoarța 
până la Budieni, pentru a 
avea apă 24 din 24 de ore 

la nivelul întregii comune. 
Forajul va fi în satul Lazuri, 
iar apa de acolo o vom dis-
tribui către toată comuna, și 
spre Bobu, dacă este cazul, 
unde avem foraj care asi-
gură 99% din necesar pe 
timp de vară, problemele 
cele mai mari fiind însă pe 
zona Scoarța – Copăcioa-
sa – Budieni. Dacă nu va 
fi suficient, anul viitor vom 
mai fora încă un puț, având 
în vedere că avem cum-
părate cele două terenuri. 
Avem niște foraje în zona 
Copăcioasa, care nu pot să 
asigure debitul de apă pe 
timp de vară”, mai susține 
Ion Stamatoiu. 

Asfalt până la ultima 
casă

În prezent, autoritățile 

locale lucrează și la o asfal-
tare de drumuri, fiind prins 
inclusiv satul Lazuri. 

„Avem în prezent o as-
faltare de 7,4 kilometri, de 
la Piștești până la Lazuri, 
dar, din cauza vremii, de 
abia am reușit să lucrăm în 
trei sate. 

Am avut un proiect de 
asfaltare pe sate, de 9,03 
kilometri, însă doar partea 
de jos a satelor respective, 
iar acum completăm până 
la ultima casă, cu podețe, 
cu rigole, investiția fiind din 
fonduri guvernamentale, 
pe PNDL II”, a completat 
Ion Stamatoiu,  primarul 
menționând că a depus in-
clusiv proiecte pentru intro-
ducere rețea gaze naturale 
și canalizare în toată comu-
na.

Licitație pentru școala din Scoarța. Va fi  extinsă și modernizată
Autoritățile locale din comuna Scoarța pun la bătaie 

peste o jumătate de milion de lei pentru reabilitarea, mo-
dernizarea și extinderea Școlii Scoarța. Finanțarea a fost 
asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală II. 
Unitatea de învățământ nu a mai fost reabilitată, aici stu-
diind mai bine de 140 de elevi. „Școala are în jur de 50 
de ani, ploua în ea, sub acoperiș avem o folie, iar toaleta 
este în fundul curții. Lucrările erau strict necesare”, anunța 
primarul Ion Stamatoiu, la momentul semnării contractului 
de finanțare.

Constructorii interesați de lucrare pot depune oferte 
până pe data de 21 noiembrie.
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Gaze și canalizare pentru localnicii din ScoarțaGaze și canalizare pentru localnicii din Scoarța
A

utoritățile locale din co-
muna Scoarța au depus 
două proiecte importan-

te, pentru a primi finanțare de la 
Guvern, prin Fondul de Dezvoltare 
și Investiții. 

Primul proiect este cel referitor 
la introducerea rețelei de alimenta-
re cu gaze naturale, localnicii sem-
nând că vor să fie branșați la con-
ducta de gaze. 

O altă investiție așteptată este 
extinderea rețelei de canalizare în 
toate cele 11 sate ale comunei. Am-
bele investiții se ridică la circa 30 de 
milioane de lei.

„Pentru alimentarea cu gaze am 
făcut studiul geotehnic și studiul de 
fezabilitate, lucrăm cu o firmă din 
București. Am început să obținem 
avizele, le avem luate de principiu, 
dar procesul va fi de durată, având 
în vedere că avem două drumuri 
județene, un drum național, cale 
ferată, și durează mai mult cu avi-
zele. 

Vă dați seama că este mai greu, 
dar trebuie parcurse aceste etape”, 
ne-a declarat primarul Ion Stama-
toiu. 

Tot prin FDI, autoritățile locale 
speră să aibă canalizare în toată 

Aproape 400 de pachete, oferite Aproape 400 de pachete, oferite 
de sărbători copiilor din Scoarțade sărbători copiilor din Scoarța

Autoritățile locale din Scoarța au pregătit 352 de pachete cu dulciuri și 
fructe pentru școlarii și preșcolarii de la unitățile de învățământ din localitate, 
alte zeci de pachete fiind pregătite de instituția publică pentru a fi oferite co-
lindătorilor. Primarul Ion Stamatoiu susține că copiii din localitate trebuie să 
simtă toți bucuria sărbătorilor de iarnă, astfel că autoritatea locală nu poate 
face rabat de la aceste obiceiuri minunate.

În ce privește zăpada, primăria este pregătită cu utilaje, sare și nisip să 
curețe toate arterele din comună.

comuna. „Am depus proiect și pen-
tru canalizare, tot pe FDI. Trimise-
sem patru proiecte, toate eligibile, 
dar decât două ni se aprobă și am 
decis să le depunem pe cele mai 
importante, gazele și canalizarea. 
Dacă tot am făcut acest studiu geo, 

ne folosim și pentru proiectul cu ca-
nalizarea. În condițiile în care avem 
apă în 98% din sate, canalizare nu 
avem decât pe doi kilometri și ju-
mătate. 

Am depus proiect și pe PNDL 
pentru canalizare, dar ni s-a suge-
rat să ne îndreptăm către FDI, fiind 
un proiect de anvergură, de vreo 
zece milioane de lei”, a precizat pri-
marul Ion Stamatoiu.

Proiectele finanțate prin FDI pri-
vesc în principal infrastructura de 
transport rutier, crearea și extinde-
rea rețelelor de apă, canalizare și 
gaze naturale, construcția sau mo-
dernizarea de școli și grădinițe. FDI 
este cel mai accesibil program gu-
vernamental pentru proiecte locale, 
comunele și orașele beneficiind de 
finanțare rapidă și neavând nevoie 
de cofinanțare din bugetul local.


