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Ajutoare Ajutoare 
de urgență de urgență 

pentru familiile pentru familiile 
sărace sărace 

din Scoarțadin Scoarța
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La inaugurarea La inaugurarea 
noului teren sintetic noului teren sintetic 
de la Budieni, de la Budieni, 
primarul Stamatoiu a primarul Stamatoiu a 
înlocuit costumul cu înlocuit costumul cu 
echipamentul sportiv!echipamentul sportiv!
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Proiectil Proiectil 

din Primul Război din Primul Război 
Mondial, găsit la Mondial, găsit la 

ScoarțaScoarța

Primarul Primarul 
și mai mulți localnici și mai mulți localnici 
din Mogoșani și-au din Mogoșani și-au 

petrecut petrecut 
Revelionul Revelionul 

stingând un stingând un 
incendiuincendiu

Sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou 2020 să vă Sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou 2020 să vă 
dăruiască viață liniștită, multă sănătate și bucurii. Magia dăruiască viață liniștită, multă sănătate și bucurii. Magia 
colindelor să vă înnobileze sufletul cu armonie și înțelegere, iar colindelor să vă înnobileze sufletul cu armonie și înțelegere, iar 
feeria Sfintelor Sărbători să vă umple casa cu belșug și fericire.   feeria Sfintelor Sărbători să vă umple casa cu belșug și fericire.   

        La mulţi ani!La mulţi ani!
                                                               Ion STAMATOIU, Primarul Comunei Scoarța                                                                Ion STAMATOIU, Primarul Comunei Scoarța 
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Art.1 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 Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul și compartimentele 

de specialitate;

Nr._73_/17.12.2019

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Scoarţa aprobat 
pentru anul 2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare drumuri de interes local, 

comuna Scoarţa, Judeţul Gorj”
Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi 

(contribuţia pentru muncă (CAM) de 2,25%) ai obiectivului de investi-
ţii „Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarţa, Judeţul 
Gorj” astfel:

> Valoarea totală INV= 6.026.161,95 lei (fără TVA)
Valoare totală inclusiv tva = 7.146.041,46 lei;
Valoarea de construcţii montaj: C+M = 5.350.504,85 lei, fără tva;
Valoarea de construcţii montaj inclusiv TVA = 6.367.100,77 lei;
Durata de realizare a lucrărilor de C+M: 28 luni; 
Art.2. Se aprobă Devizul General actualizat (contribuţia pentru muncă 

(CAM) de 2,25%) privind cheltuielile de capital necesar realizării obiec-
tivului de investiţii „Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Scoarţa, Judeţul Gorj”  întocmit de S.C. Artinf Proiect S.R.L. conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Se menţine asigurarea unei finanţări de la bugetul local pentru 
următoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obţinerea și amenaja-
rea teritoriului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 
și/sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obţine-
rea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziţii, ac-
tive necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, taxe 
și cote costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare 
la beneficiar)_este de 298.578,971ei care nu se finanţează de la bugetul 
de stat prin P.N.D.L., conform prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP nr. 
1851/2013, republicat cu modificările şi completările ulterioare;

Art.4. Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-
diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comu-
nei Scoarţa, compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi 

se aduce la cunoştiinţă publică.

Nr._74_/17.12.2019
Anexă la H.C.L. nr 74/17.12.2019 
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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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici actualizaţi ai 
obiectivului de investiţii

„Extinderea şi reabilitarea Şcolii Budieni, 
Comuna Scoarţa, Judeţul Gorj”

Art.1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi (con-
tribuţia pentru muncă (CAM) de 2,25%) ai obiectivului de investiţii „Extinde-
rea şi reabilitarea Şcolii Budieni, Comuna Scoarţa, Judeţul Gorj” astfel:

> Valoarea totală INV= 547.980,49 lei (fără TVA)
- Valoare totală inclusiv tva = 652.096,78 lei;
- Valoarea de construcţii montaj: C+M = 482.295,05 lei, fără tva;
- Valoarea de construcţii montaj inclusiv TVA = 573.931,1 lei;
- Durata de realizare a lucrărilor de C+M : 12 luni;
Art.2 Se aprobă Devizul General actualizat (contribuţia pentru munca 

(CAM) de 2,25%) privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivu-
lui de investiţii „Extinderea şi reabilitarea Şcolii Budieni, Comuna Scoarţa, 
Judeţul Gorj “ întocmit de SC. Arhitonic S.R.L. conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Se aprobă asigurarea unei finanţări, de la bugetul local pentru ur-
mătoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obţinerea și amenajarea 
teritoriului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/
sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziţii, active necor-
porale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, taxe și cote cos-
turi credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar) 
în sumă de 82.343,50 lei, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
P.N.D.L., conform prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP nr. 1851/2013, re-
publicat cu modificările şi completările ulterioare;

Art.4 Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri;

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-
diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Scoarţa, compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi se 
aduce la cunoştiinţă publică.

Nr._75_/17.12.2019

Anexă la H.C.L. nr 75/17.12.2019 
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Programul a fost înființat 
în 2016, fiind pilotat timp 
de trei ani de zile în 50 de 
școli. Pentru că a avut suc-
ces, Guvernul a pregătit o 
Ordonanță de Urgență prin 
care programul va fi extins 
la 100 de școli în 2020 și 
va avea un buget de 66 
de milioane de lei. Iniţia-
torii proiectului afirmă că, 
dacă anterior implementării 
programului, în anul şcolar 

Ministerul Educaţiei propune extinderea pro-
gramului-pilot prin care le este acordată gratuit 
elevilor și preșcolarilor o masă caldă în fiecare 
zi, în valoare de 10 lei. Din Gorj, pe lângă școala 
din centrul comunei Polovragi, beneficiară deja 
a acestui program, pe listă se regăsește și o uni-
tate de învățământ din Scoarța. În total, bugetul 
alocat celor două școli pentru anul 2020 este de 
circa 1 milion de lei.

2016-2017, s-a înregistrat 
o rată a abandonului şcolar 
de 6,1%, în urma derulării 
programului-pilot, aceasta 
a scăzut la 4,3%, ajungând 
ca la finele anului şcolar 
2017-2018 să fie de 1,3%. 
De pildă, la Polovragi, rata 
absenteismului s-a redus 
considerabil, după ce copiii 
au început să primească o 
masă caldă. Mulți dintre ei 
provin din comunitatea să-

racă a rudarilor din zonă. 
Pe listă a fost prinsă acum 
și Scoarța, comună cu o 
populație numeroasă de 
romi, care prezintă risc cres-
cut de abandon școlar.

Programul urmează să 
fie aplicat pe an calenda-
ristic, nu pe an şcolar, în 
scopul simplificării procedu-
rii de selecţie a furnizorilor, 
având în vedere că anul 

trecut licitațiile au fost întârzia-
te. Pentru școala din Polovragi, 
bugetul alocat pentru anul 2020 
este de 413 mii lei, iar pentru 
Școala Gimnazială Scoarța de 
537 mii lei.

Masă caldă și pentru elevii 
din Scoarța

,,Cu sprijinul cetățenilor 
din zonă și cu aportul pom-
pierilor din Târgu-Jiu și 
Novaci s-a intervenit prompt 
și focul a fost stins. 

Primarul și mai mulți localnici din Mogoșani și-au Primarul și mai mulți localnici din Mogoșani și-au 
petrecut Revelionul stingând un incendiupetrecut Revelionul stingând un incendiu
Un incendiu puternic de vegetație uscată a iz-
bucnit în ultima zi a anului 2019 în Colibași, zona 
Mogoșani fiind cea mai afectată. Focul lăsat 
aprins de un localnic a fost extins de vântul pu-
ternic, astfel că s-a întins pe 15 hectare, arzând 
doar vegetația uscată. Flăcările au ajuns până 
aproape de case, motiv pentru care, în noaptea 
de Anu Nou cetățenii din zonă au fost scoși afa-
ră din case. Un incendiu similar a avut loc și în 
urmă cu exact un an de zile, spune primarul Ion 
Stamatoiu care și atunci s-a luptat cu flăcările la 
fel ca și anul acesta. 

Acum vorbesc cu 
ușurință de cele întâmplate, 
dar lucrurile nu au fost de-
loc așa. 

Am fost obligați să 

scoatem oamenii din case, 
de teamă să nu se extin-
să flăcările, iar un cuplu 
de bucureșteni ne-a dat 
o mână de ajutor nemai-
ducându-se la petrecerea 
de Revelion la care trebu-

ia să ajungă. Aș vrea să îi 
mulțumesc acestei familii 
din București, care a pier-
dut petrecerea de Revelion 
acceptând să ne ofere o 
mână de ajutor la stingerea 
incendiului care se propaga 

rapid din cauza vântului. 
Cineva inconștient a dat foc, 

și am retrăit cele întâmplate în ul-
tima zi a lui decembrie 2018”, a 
declarat primarul Ion Stamatoiu.

Din fericire, incendiul nu a pro-
dus pagube ori victime omenești.
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Autoritățile comunei Scoarța au reușit să bifeze, la final de an, o 
nouă investiție promisă locuitorilor din Budieni, un teren sintetic cu 
nocturnă, care le va îmbunătăți orele de sport elevilor de la școala 
aflată vizavi, dar le va umple și tinerilor timpul într-un mod corect 
și sănătos. Investind 170.000 de lei, noua bază sportivă a prins 
rapid contur, iar, autoritățile au avut onoarea să o inaugureze cu 
un meci de fotbal de zile mari. Chiar primarul Stamatoiu a îmbrăcat 
echipamentul sportiv și a intrat pe teren, din echipa sa făcând parte 
angajați ai primăriei și consilieri locali.

La inaugurarea noului teren sintetic de la Budieni, primarul La inaugurarea noului teren sintetic de la Budieni, primarul 
Stamatoiu a înlocuit costumul cu echipamentul sportiv!Stamatoiu a înlocuit costumul cu echipamentul sportiv!

După ce au participat 
la momentul festiv de 
la Căminul Cultural 

din Budieni, locul în care a 
sosit încărcat cu daruri Moș 
Crăciun, autoritățile locale din 
comuna Scoarța au inaugurat 
noul teren sintetic al Școlii 

Budieni. Investiția a costat 
170.000 de lei, iar terenul 
va fi utilizat de elevii școlii, 
dar și de restul membrilor 
comunității. De bucurie că 
investiția a fost finalizată 
la timp, iar visul elevilor s-a 
împlinit, școlarii neavând 
un teren de sport, primarul 

Ion Stamatoiu a intrat pe 
noul gazon sintetic, jucând 
fundaș dreapta într-un meci 
în care s-au antrenat mai 
mulți angajați ai primăriei și 
consilieri locali. Secretarul 
primăriei a fost chiar portar 
la meciul de inaugurare 
al terenului sintetic, iar un 

slujbaș al bisericii a dat, 
de asemenea, cu piciorul 
în minge. Elevii școlii din 
Budieni nu aveau unde își 
desfășura orele de sport și 
se jucau în stradă, fapt care 
nu se va mai întâmpla odată 
cu inaugurarea noii investiții 
din Scoarța.

Ajutoare de urgență 
pentru familiile 
sărace din Scoarța

Primăria Scoarța a asigurat și la finalul anului 2019 
ajutoare de urgență, în valoare de 80 de lei pentru fie-
care din cele 37 de familii cu probleme sociale din lo-
calitate. Astfel, la familiile sărace, cu mai mulți copii și 
fără venituri s-au cumpărat alimente, dulciuri, conserve, 
sucuri, cozonaci. Fiecare pachet a ajuns la domiciliul ce-
lor 37 de beneficiari cu ajutorul asistenților comunitari din 
Scoarța.

Și în acest an, Moș Crăciun, 
sponsorizat de Primăria și 
Consiliul Local Scoarța, a sosit 
încărcat cu sute de daruri la 
Căminul Cultural din satul 
Budieni. Școlarii și preșcolarii 
l-au așteptat, miercuri, cu 

Moș Crăciun, încărcat cu peste 300 de cadouri, Moș Crăciun, încărcat cu peste 300 de cadouri, 
a poposit la Căminul Cultural Budieni!a poposit la Căminul Cultural Budieni!

nerăbdare, oferindu-i un 
spectacol de sărbătoare.  

Copiii i-au prezentat 
moșului un program artistic 
dedicat serbării de sfârşit 
de an, program la care 
a participat și primarul 
comunei Scoarța, Ion 
Stamatoiu, o parte dintre 

salariații Primăriei Scoarța, 
consilieri locali, părinți, 
bunici, precum și cetățeni 
din localitate. Consilierii 
locali au aprobat în ședința 
de luna trecută acordarea 
acestor cadouri la copiii 
din comună, fiecare pachet 
conținând dulciuri și fructe. 
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Art.1. Cu data de 01.01.2020 se aprobă instituirea taxei speciale de 
salubrizare pe raza Comunei Scoarța, astfel:

- persoane fizice rezidente (gospodării unde locuiește cel puțin o per-
soană permanent)  - 11,76 lei/lună/gospodărie fără tva, respectiv 14,00 lei/
lună/gospodărie inclusiv tva;

- persoane fizice nerezidente (gospodării unde locuiește cel puțin o 
persoană permanent)  - cost pegospodărie/lună 11,76lei/lună/gospodărie 
fără tva, respectiv 14,00 lei/lună/gospodărie inclusiv tva;

- personae fizice nerezidente (gospodării unde locuiește cel puțin o 
persoană intermitent)  - cost pe gospodărie/lună 3,78lei/lună/gospodărie 
fără tva, respectiv 4,50 lei/lună/gospodărie inclusiv tva;

- cost instituții publice și persoane juridice situate pe raza UAT Scoarța 
– 100 lei/mc;

Art.2. Cu data de 01.01.2020 se aprobă Regulamentul de aplicare și 
administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Scoarța, Județul 
Gorj  conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul co-
munei Scoarța și compartimentele de resort din cadrul aparatului de spe-
cialite al primarului;

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului-Județul Gorj, Pri-
marului comunei Scoarța și  ADIS Gorj.  

Nr._77_/23.12.2019

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

începând cu 01 ianuarie 2020 și aprobarea 
Regulamentului de aplicare și administrare 
a taxei speciale de salubrizare în Comuna 

Scoarța, Județul Gorj

Anexă la H.C.L. nr. 77 din 23.12.2019
 privind aprobarea Regulamentului de aplicare și administrare 

 a taxei speciale de salubrizare în Comuna Scoarța, Județul Gorj 

REGULAMENTUL
privind aprobarea Regulamentului de aplicare și administrare  a taxei specia-

le de salubrizare în Comuna Scoarța, Județul Gorj pentru anul 2020

Conform prevederilor:
* -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare art. 30  „(1) pentru funcţionarea unor servicii pu-
blice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile 
locale… pot adopta taxe speciale”.

„(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile ob-
ţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum 
şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a 
acestor servicii”.

„(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor sta-
bili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele spe-
ciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes 
local, pentru care se propun taxele respective”.

„(6)Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi 
juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au 
instituit taxele respective”.

* -  Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. g,  prevede că în ca-
tegoria impozitelor şi taxelor locale se cuprind şi taxele speciale, iar art.484 
alin.1, „Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în intere-
sul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică 
a localităţii, consiliile locale, … pot adopta taxe speciale”.

* -  Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 / 2006, republicată 
în 2014, art. 26, (2) „În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul 
gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea 
finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin … :

c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual 
fără contract.”.

I.  Reglementări generale.
Art. 1 În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice lo-

cale, cu modificările şi completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, 

instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se încasează prin Biroul de 
taxe şi impozite din cadrul primăriei Comunei Scoarța.

Art. 2 În vederea salubrizării Comunei Scoarța, la un nivel cât mai perfor-
mant,  pentru asigurarea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, conform 
prevederilor legale, operatorii serviciilor de salubrizare au obligaţia să asigu-
re colectarea, transportul, sortarea, compostarea şi depozitarea în vederea 
eliminării deşeurilor provenite de la persoanele fizice şi juridice din Comuna 
Scoarța.

Art.3 Pentru serviciul de salubrizare care are la bază prestarea de către 
operatorul serviciilor, a următoarelor activităţi definite prin Legea 101/2006, 
art. 2, alin. (3) se încasează taxa de salubrizare, prin Biroul de Taxe şi Impo-
zite din cadrul Primăriei Comunei Scoarța.

II.  Modalităţi de stabilire a taxei speciale și tarifelor de salubrizare 
Art. 4 Pe teritoriul administrativ al  Comunei Scoarța, pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare, a fost instituită taxa specială conform articolului 1 
din prezenta hotărâre.

III.Termene și modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare.
Art. 5 Taxa specială de salubrizare se achită  în 4 (patru) rate, cu termene 

de plată la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 30 noiembrie, a anului pentru 
care se datorează taxa de salubrizare.

Taxa specială de salubrizare plătită în plus sau nejustificat se compensea-
ză sau se restituie, după caz,  în termen de 30 de zile de la data depunerii 
cererii.

Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se apli-
că măsurile de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

Art.6 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului im-
pozite şi taxe locale din cadrul Primariei Comunei Scoarța.

IV.  Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare:
Art. 7 Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de 

persoane fizice:
a) - veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război;
b) - persoanele cu handicap grav – în procent de 50%;
c) - persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor de-
portate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

d) - persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
recunoştinţei fată de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Re-
voluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;

e) -  reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav – în procent de 
50%;

f) - contribuabilii care au două roluri sau mai multe pe raza Comunei Scoarța 
și fac dovada că la un rol sau mai multe ce-i aparțin nu locuiește nimeni; în 
cazul în care în cursul anului la rolurile declarate  nelocuite sunt identificate 
persoane, se va proceda la debitarea taxei speciale de salubrizare;

g) -  pentru gospodăriile (casele)  părăsite, nelocuibile sau nelocuite și 
care nu beneficiază în tot cursul anului de serviciile de salubrizare  se va în-
tocmi o listă ce va fi aprobată în ședința Consiliului Local din luna decembrie 
a anului 2020 şi transmisă compartimentului de impozite şi taxe locale, pentru 
a fi scăzută taxa specială de salubrizare;

h) – gospodăriile care nu pot beneficia de serviciul de salubrizare (condiții 
meteo, geografia terenului, alte cauze obiective) datorită faptului ca mașinile 
de salubrizare nu au acces la gospodăriile menționate, vor fi scutite pe peri-
oada respectivă de taxa de salubrizare;

V.  Dispoziţii finale:
 Art. 8 Operatorul de salubritate se angajează să doteze fiecare gospodărie 

cu pubele sau saci menajeri pentru colectarea deșeurilor menajere. Contribu-
abilii care vor refuza primirea pubelelor sau sacilor menajeri vor fi sancționați 
în conformitate cu prevederile legale. Neprimirea de către persoanele care 
colectează deşeuri menajere, de pubele sau saci menajeri nu îi exonerează 
de la plata taxei de salubrizare. 

Art.9 Taxa specială de salubrizare va fi încasată prin compartimentul de 
impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Scoarța. La începutul fiecărei 
luni, până pe data de 27 a acesteia, sumele încasate de compartimentul impo-
zite şi taxe locale, pentru luna anterioară, vor fi virate în contul operatorului de 
salubritate care prestează această activitate pe raza Comunei Scoarța. 

Art.10 Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare 
conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor comu-
nei.

Art.11 Este interzisă aruncarea deşeurilor menajere produse de către per-
soanele fizice şi juridice în alte locuri nedestinate acestui serviciu. Încălcarea 
acestei prevederi se sancționează cu amendă conform legilor în vigoare.
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii la plata 
majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor bugetare constând în 

impozite și taxe locale, redevențe și 
chirii, datorate bugetului local de către 

persoane fizice
Art.1 Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente 

obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii, 
datorate bugetului local de către persoanele fizice, conform Anexei care 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul 
Financiar Contabilitate, Impozite și Taxe locale;

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicata Biroului Financiar Conta-
bilitate, Impozite Taxe Locale, Primarului Comunei Scoarta si Institutiei 
Prefectului –Judetul Gorj;

Nr._78_/23.12.2019
Anexa la H.C.L. nr. 78 din 23.12.2019

P R O C E D U R Ă
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor și a penalităților 
de întârziere aferente obligațiilor fiscale și celor bugetare asi-
milate acestora, constând în impozite și taxe locale, redevențe 

și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice

Având în vedere:
-prevederile art. 185 alin.1 , lit. b și alin. 6, art 184 alin 5 lit. b) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și comple-
tările ulterioare:

„(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal lo-
cal poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la 
plată:

 (b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
(6)Prin hotărâre a autorității deliberative se aprobă procedura de acor-

dare a înlesnirilor la plată.
În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor 

fiscale:
a)amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b)creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recupe-

rare organelor fiscal, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din 
raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești  sau alte 
înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii."

Art. 1. Dispoziții generale 
(1)Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care,  la data intrării 

în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalități de întârzi-
ere bugetului local al comunei Scoarța, reprezentând creanțe fiscale și 
bugetare asimilate acestora, stabilite conform prevederilor Codului fiscal 
și Codului de procedură fiscală.

(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a co-
munei Scoarța și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al comu-
nei Scoarța.

Art.2. Obiectivul și scopul procedurii 
(1)Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea de venituri cu 

celeritate la bugetul local și sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate 
financiară, prin acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere și a 
penalităților generate de neachitarea de către persoanele fizice a impozi-
telor și taxelor locale.

 Art.3. Durata aplicării procedurii
 (1)Prezenta procedură se aplică de la data adoptării hotărârii Consiliu-

lui Local al comunei Scoarța până la data de 30.06.2020.

 Art.4. Condiții de eligibilitate a procedurii
 (1)Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevă-

zute de art. 185 alin.1 , lit. b  din Legea 207/2015 privind Codul de proce-
dură fiscală, reprezentând scutiri de majorări / penalități de întârziere.

(2)Scutirea se aplică majorărilor/penalităților de întârziere aferente 
obligașiilor fiscale și bugetare, menționate la art.1 stinse până la data de  
30.06.2020 inclusiv.

(3)Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele 
fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a)sting integral, până la data de 30.06.2020, inclusiv, obligatiile fisca-
le și bugetare, constand în impozite și taxe locale, taxe speciale, chirii, 
redevențe și amenzi contravenționale restanțe la data achitării;

b)depun cererea pentru a beneficia de aceste facilități, până la data de 
30.06.2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(4) Prezenta procedură se aplică și contribuabililor care figurează în sold 
cu majorări/penalitați de întârziere și depun cerere pentru acordarea scutirii 
până la data de 30.06.2020, inclusiv.

Art. 5. Modalitatea de implementare a procedurii 
(1)Pentru a beneficia de scutire, solicitanții vor depune cererea la sediul 

Primăriei comunei Scoarța până la data de 30.06.2020, inclusiv.

(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuan-

tumul majorărilor /penalităților de întârziere aferente impozitului și/sau taxei, 

chiriei sau redevenței achitate integral, în condițiile prezentei proceduri.

(3)Cererea privind scutirea la plata majorărilor/penalităților de întârziere 

aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen de 30 zile de la 

data înregistrării la primăria comunei Scoarța.

În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către inspectorul de 

specialitate care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Scoarța.
La referat se vor anexa dovezile de achitare a creanțelor principale.

În baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisă de către comparti-

mentul impozite și taxe decizia de acordarea/neacordarea facilităților.

(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va face în baza referatului 

aprobat de către primarul comunei Scoarța și a deciziei de anulare a majoră-

rilor/penalităților de întârziere aferente obligațiilor de plată, datorate bugetului 

local al comunei Scoarța pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

prezenta procedură, despre acest lucru fiind înștiințat titularul cererii.

(5)Primăria comunei Scoarța, prin biroul  de specialitate, verifică îndepli-

nirea condițiilor privind acordarea facilității, precum și respectarea oricărei alte 

prevederi a prezentei proceduri.

(6) În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă, raportat la condițiile 

prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru.

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării UAT comuna 

Licurici la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, ADIA” - Gorj

Art.1 Se aprobă  aderarea  la  Asociația  de  Dezvoltare Intercomunita-
ră „ADIA” Gorj  a UAT Comuna Licurici;

Art.2 Se mandatează Primarul Comunei Scoarţa – d-ul Stamatoiu Ion-
Grigore reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” - Gorj, pentru a aproba alături de cei-
lalţi reprezentanţi  ai unităţilor administrativ – teritoriale asociate, actele 
de aderare;

Art.3 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Nr._79_/23.12.2019
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Veşti bune pentru elevii care 
învaţă la cele două şcoli gim-
naziale din comuna gorjeană 
Scoarţa. Micuţii riscau să în-
gheţe de frig în clase dacă au-
torităţile nu ar fi găsit o solu-
ţie să taie buştenii imenşi pe 
care primăria i-a cumpărat să 
încălzească sălile de clasă. În 
zadar a făcut apel primarul la 
profesori şi la părinţi să-i dea 
o mână de ajutor să taie şi să 
spargă lemnele. În final, el a 
fost cel care a făcut voluntari-
at la şcoală timp de două zile, 
dar tot mai are de muncă.

În ultima lună din 2019, În ultima lună din 2019, 

Primarul şi-a luat prietenii Primarul şi-a luat prietenii 
să taie lemnele la școalăsă taie lemnele la școală

Lemnele au fost duse la 
cele două şcoli din Scoarţa 
şi Budieni. 

Primăria nu a avut, inițial, cu 
cine să taie buştenii aduşi în curtea 

şcolilor. 
Pe lista asistaţilor social mai 

erau doar câteva persoane care nu 
puteau munci la şcoală, iar, din pă-
cate, părinţii nu au răspuns apelului 
făcut de autorităţi şi nici dascălii nu 
au putut oferi o mână de ajutor.

Din acest motiv, primarul Ion 
Stamatoiu a mers cu câţiva local-
nici, pe care i-a plătit din propriul 
buzunar, ca să taie lemnele cu druj-
ba şi să le pregătească pentru a în-
călzi clasele din cele două şcoli. 

,,Am fost şi sâmbătă, am mers şi 
duminică de la 09.00. Am fost cu doi, 
trei prieteni. Am luat drujbe, benzină, 
ce a trebuit şi problema este aproa-

pe rezolvată. Am tăiat cam 90% din 
lemne. Nu am avut cu cine să lucrăm. 
Nici la ajutorul social nu prea mai 
avem oameni apţi de muncă, aşa că 
nu am avut soluţie şi am pus eu mâna 
pe muncă. 

Acum pot spune că sunt puţin 
dezamăgit, am aşa un gust amar 
că nu am avut mâini pe care să ne 
sprijinim, să ne ajute, dar problema 
este ca şi rezolvată. Nici copiii de la 
Scoarţa, nici cei de la Budieni nu vor 
avea de suferit. Vor avea căldură. 
Vom merge şi luni să aşezăm lemne-
le, să spargem ce mai este de spart. 
Acum putem spune că suntem pregă-
tiţi de iarnă", a explicat primarul din 
Scoarţa, Ion Stamatoiu.

În primele zile ale lui ianuarie, prin intermediul număru-
lui unic pentru apeluri de urgență 112 un cetățean semnala 
faptul că pe raza comunei Scoarța, satul Budieni a găsit 
un proiectil.

O echipă pirotehnică din cadrul ISU Gorj s-a deplasat 
de urgență la fața locului constatând că într-o pădure din 
imediata apropiere a comunei Scoarța cetățeanul respec-
tiv a descoperit un proiectil de calibru 76 mm cu focosul 
activ care provine din bătăliile purtate în Primul Război 
Mondial. Proiectilul nu era îngropat în pământ și prezenta 
un real pericol în cazul în care era atins sau mânuit neco-
respunzător.

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Gorj a ridicat proiecti-
lul în vederea depozitării și distrugerii controlate.

Zona în care a fost găsit proiectilul a fost cercetată amă-
nunţit de către pirotehnişti, pentru a se asigura populația 
că nu există şi alte elemente de muniţie neexplodate.

,,Atragem atenția cetățenilor ca în cazul în care găsesc 
astfel de elemente de muniție să nu le atingă și să apeleze 
de urgență numărul 112”, a transmis ISU Gorj.

Proiectil din Primul Război Mondial, găsit la Scoarța


