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HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de 
acţiuni de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în cazul persoanelor care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes 
local în baza Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare

Art.1. - Se aprobă Planul anual de acţiuni de interes local pentru reparti-
zarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări 
de interes local în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul Comunei Scoarţa şi Compartimentul din cadrul apa-
ratului de specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, respectiv persoanele 
responsabile prevăzute în Planul anual de acţiuni de interes local pe baza Le-
gii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobat prin art. 1.

Nr._3_/27.01.2020

Anexa nr. 1
la H.C.L. privind planul anual de acţiune de interes local pentru repartiza-

rea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări 
de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

I.Dispoziţii introductive
Constituţia României, republicată în anul 2003, la art. 47 garantează ce-

tăţenilor dreptul la măsuri de asistență socială. Potrivit Legii nr. 416 din 2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familii-
le și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat 
ca formă de asistență socială, iar acest venit minim garantat se asigură prin 
acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de lege.

Legea stabileşte, însă condiţiile de acordare ale acestui drept și cum este 
firesc prevede și anumite obligaţii în sarcina beneficiarilor ajutorului social lu-
nar. Astfel, s-a stabilit, ca pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor legii, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau 
lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru și cu 
respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Orele, astfel prestate, 
se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază 
familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului 
de muncă.

Legea nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv prin cele recent aduse prin intrarea în vigoa-
re a Legii nr. 276/2010, la art. 6 alin. (7) prevede, ca „Primarii au obligaţia 
să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru re-
partizarea orelor de muncă, prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării 
acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes 
local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin ho-
tărâre a Consiliului Local. În funcţie de solicitările venite din partea Instituţiilor 
partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin 
hotărâre a Consiliului Local”.

I.Scopul Planului anual de acţiune
Prezentul Plan are ca scop să contribuie la urmărirea efectuării lucrărilor, 

respectiv acţiunilor de interes local, de către persoanele prevăzute la Capitolul 
III. Astfel, Planul are menirea să reglementeze categoria persoanelor care au 
obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de interes local, acţiunile și modalităţile 
de realizare a lucrărilor de interes local, de către aceste persoane, modul de 
repartizare și de calcul al orelor de muncă, precum și responsabilităţi privind 
aplicarea planului.

II.Persoanele care au obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de inte-
res local

În sensul prevederilor Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare, persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, 
acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de 
lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Această obligaţie, respectiv obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de 
interes local, poate fi transferată altor persoane din familia, cu acordul prima-
rului și prin dispoziţia acestuia, în situaţia în care

Datele privind lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, se afișează cu 
respectarea normelor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, au obli-
gaţia de a presta lunar, sau trimestrial, după caz, la solicitarea primarului, acţi-
uni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normă de lucru 
și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Aceste persoane 
au obligaţia să dovedească cu acte, din 6 în 6 luni, că îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art.7 alin. (1) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare, respectiv că nu realizează venituri 
din salarii sau din alte activități, că sunt în evidența agenţiei teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă și nu au refuzat un 
loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă și de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Persoanele prevăzute la Cap. III al prezentului plan, sunt de asemenea 
obligate să răspundă solicitării primarului și să participe la realizarea acţiuni-
lor și/sau lucrărilor de interes local, precum și să fie prezenţi la instructajele 
privind normele de tehnică a securităţii muncii organizate, în condiţiile legii și 
a prezentului plan.

VII. Dispoziţii finale
Prezentul plan s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Scoarţa nr.3 / 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează 
acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Pri-
marului comunei Scoarţa. 

Reactualizarea prezentului plan se poate realiza pe parcursul anului, în 
condiţiile prevăzute de lege și prin aprobarea de către Consiliul Local al co-
munei Scoarţa. 

În termen de 10 zile, de la aprobarea prezentului plan, Secretarul comunei 
Scoarţa, prin intermediul Compartimentului de asistență socială și autoritate 
tutelară, transmite un exemplar certificat cu originalul al acestuia către Insti-
tuţia Prefectului Judeţului Gorj și Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Judeţene 
Gorj, împreună cu lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și per-
soanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
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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 Organigramei şi Statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj
Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de speciali-

tate al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj, conform anexelor 1 şi 2, care 
fac parte din prezenta hotărâre;

Art.2 Primarul Comunei Scoarţa, judeţul Gorj, prin aparatul de specialitate 
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:
-persoanei responsabile resurse-umane şi biroului financiar-contabilitate 

din cadrul Primăriei Comunei Scoarţa, judeţul Gorj;
-Instituţiei Prefectului - judeţul Gorj.

Nr._4_/27.01.2020

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual 
salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale 

„Administraţie”  numiţi/angajaţi în aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, 
judeţul Gorj, începând cu luna ianuarie 2020
Art.l Se aprobă SALARIILE DE BAZĂ pentru funcţionarii publici şi per-

sonalul contractual salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale ,,Administraţie” nu-
miţi/angajaţi în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, potrivit 
ANEXEI  la prezenta hotărâre;

Art.2 Salariile de bază stabilite potrivit Anexei la prezenta hotărâre pot fi 
majorate, acordându-se sporuri, compensaţii, adaosuri, prime, premii şi in-
demnizaţii, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, în condiţiile şi limitele Le-
gii-cadru nr. 153/2017 şi/sau a altor acte normative speciale, a căror sumă 
cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 
30% din suma salariilor de bază, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indem-
nizaţiilor lunare, după caz;

Art.3 Începând cu data de 01.01.2020, prin dispoziţii individuale ale 
Primarului Comunei Scoarţa, se realizează reîncadrarea în noile funcţii, 
grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi ve-
chimii în specialitate şi se stabilesc noile salarii de bază, sporuri la acestea, 
indemnizaţii lunare şi alte elemente componente ale salariului lunar brut pen-
tru tot personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Scoarţa, judeţul Gorj;

Art.4 Noile salarii de bază şi celelalte elemente componente ale salariilor 
lunare brute, inclusiv contribuţiile legale aplicabile se acordă în limita sumelor 
aprobate la capitolul ,,cheltuielile de personal” la nivelul ordonatorului principal 

Anexa nr 2 la H.C.L. nr 4 din 27.01.2020

continuare în pag. 6
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de credite;
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului angajat în func-

ţii publice şi contractuale de conducere şi execuţie din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj;

Art.6 Va fi îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 33 din Legea-cadru nr. 
153/28.06.2017, referitoare la transparenţa veniturilor salariale, în sensul că 
toate instituţiile vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în 
datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o 
listă a tuturor funcţiilor din fiecare instituţie, cuprinzând următoarele:

- salariul de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, 
după caz;

- tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, com-
pensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, 
precum şi baza legală a acordării acestora;

- valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată 
pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării aces-
teia;

- orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi 
baza legală a acordării acestora;

- orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum 
şi baza legală a acestora.

Art.7 Primarul Comunei Scoarţa, judeţul Gorj şi aparatul de specialitate 
al Primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri;

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Scoarţa, judeţul 
Gorj şi Instituţiei Prefectului- Judeţului Gorj.

Nr._5_/27.01.2020

Anexa la H.C.L. nr 5 din 27.01.2020

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor normative proprii de 

cheltuieli la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale ale Comunei 

Scoarţa, Judeţul Gorj
Art.l.Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor ad-

ministraţiei publice locale ale Comunei Scoarţa, Judeţul Gorj conform anexei 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Pri-
marul Comunei Scoarţa prin compartimentele de specialitate;

Nr._6_/27.01.2020
Anexa nr.l laH.C.L.nr. 6 din 27.01.2020

1.Normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale ale Comunei Scoarţa, Judeţul Gori 

pentru acţiuni de protocol

2. Normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale ale Comunei Scoarţa, Judeţul Gori 

pentru consumul de carburanţi lunar

Nu se consideră depăşire la cheltuielile privind carburanţii, cheltuielile care 
la sfârşitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărâ-
rea Consiliului Local Scoarţa;

3. Normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale ale Comunei Scoarţa, Judeţul Gori 

pentru comunicaţii voce/date mobile
Limita maximă pentru cheltuieli la telefonia mobilă pentru Consiliul Lo-

cal Scoarţa şi Primăria Comunei Scoarţa la _400_ Euro/lunar fără TVA 
urmând ca și cea ce depăşeşte acest plafon sa fie recuperate de la fiecare 
persoana în parte.

Nu se consideră depăşire la cheltuielile privind telefonia mobilă, cheltu-
ielile care la sfârşitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Scoarţa

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dizolvării şi 
lichidării Societăţii DAL SCOA 

2015 SRL în care COMUNA 
SCOARŢA este asociată 
cu un procent de 50% şi 

persoana fizică ŞTEFĂNESCU 
GABRIEL -DORIN

este asociat cu 50%
Art.l Se aprobă dizolvarea şi lichidarea Societăţii DAL SCOA 2015 

SRL în care COMUNA SCOARŢA este asociată cu un procent de 50% şi 

persoana fizică ŞTEFĂNESCU GABRIEL-DORIN este asociat cu 50% din 

părţile sociale;

Art.2 Se desemnează/împuterniceşte d-ul Trufelea Grigore Mihăiţă ce-

tăţean român, domiciliat în Comuna Scoarţa, sat Piştestii din Deal, Judeţul 

urmare din pag. 3
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Gorj ca în numele asociatului Comuna Scoarţa, să semneze documentele 

şi să facă demersurile necesare pentru dizolvarea, lichidarea şi radierea 

Societăţii DAL SCOA 2015 SRL;

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 

persoana desemnată la art.2; 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

general al Comunei Scoarţa, în termenul prevăzut de lege, Primarului, 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, persoanelor interesate şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

Nr._7_/27.01.2020

În conformitate cu prevederile art.11, alin (1) 

din O.Gv. nr. 28/2008 privind  Registrul Agricol, 

cu modificările şi completările ulterioare, per-

soanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia 

să declare anual datele pentru înscrierea în re-

gistrul agricol.

1. Termenele la care persoanele fizice şi juri-

dice au obligaţia să declare datele pentru înscri-

erea în registrul agricol sunt următoarele:

a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare 

a lunii februarie, pentru datele anuale privind 

membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/

folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu 

tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilaje-

le şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, 

efectivele de animale existente în gospodărie/

unitatea cu personalitate juridică la începutul fi-

ecărui an, precum şi modificările intervenite în 

cursul anului precedent în efectivele de animale 

pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpără-

rii, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării 

animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, 

pentru datele privind categoria de folosinţă a te-

renului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în 

Anunţ privind înscrierea datelor 
în registrul agricol – 2020

anul agricol respectiv;

c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să 

declare date, pentru a fi înscrise în registrul agri-

col, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi 

b), în termen de 30 de zile de la apariţia orică-

rei modificări.

(2)În cazul în care persoanele fizice sau 

cele juridice nu fac declaraţiile la termenele 

prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au in-

tervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care 

în registrul agricol se reportează din oficiu datele 

din anul precedent, cu menţiunea  «report din 

oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

(3)Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/

modificarea datelor în registrul agricol, precum 

şi a notelor de constatare întocmite de persoa-

nele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul ve-

rificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin 

normele tehnice privind modul de completare a 

registrului agricol.

(4)Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenuri-

lor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele 

înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală 

rezultată din măsurătorile executate în condiţiile 

Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în registrele agricole se 

înscriu suprafeţele care corespund realităţii, do-

vedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5)În cazul în care, într-un act de proprietate, 

un teren are consemnată o altă categorie de fo-

losinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se 

înscrie categoria de folosinţă care corespunde 

realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoa-

na care are această obligaţie, potrivit prezentei 

ordonanţe. În mod similar se procedează şi în 

cazul în care, într-un act de proprietate, un teren 

este consemnat că figurează în intravilan/extra-

vilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice 

generale ori planurilor urbanistice zonale, este 

situat în extravilan/intravilan. 

(6) În cazul în care o clădire este în stare 

avansată de degradare ca urmare a unui dezas-

tru natural, radierea din registrul agricol se face 

pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit 

legii. Având în vedere prevederile legale vă ru-

găm să vă prezentați la sediul Primăriei Comu-

nei Scoarța, Județul Gorj, în vederea depunerii 

declarației. 

Secretar General al Comunei Scoarța

Sucea Ion-Alin
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Licitație pentru reabilitarea Licitație pentru reabilitarea 
căminului cultural din Scoarța căminului cultural din Scoarța 
C

o m p a n i a 
Națională de 
Investiții a scos 

la licitație lucrările pentru 
reabilitarea, modernizarea 
și dotarea căminului cultural 
din satul Scoarța. Investiția 
este estimată la peste 1,3 
milioane lei, fără TVA. Că-
minul cultural se află în cen-
trul civic al comunei. „Clădi-
rea existentă prezintă zone 
de degradare a zidăriei de 
cărămidă și stare avansată 
de degradare a șarpantei 
din lemn. Instalațiile electri-
ce sunt vechi și deteriorate 
și, prin recondiționarea clă-

dirii, se impune redimensio-
narea instalației electrice și 
dezafectarea celei vechi”, 
se arată în documentele 
aferente licitației. Firmele de 
construcții sunt așteptate să 
depună oferte până pe data 
de 19 februarie, ora 15.00. 
Primarul Ion Stamatoiu a 
reușit să modernizeze, în 
ultimii ani, căminele cultu-
rale din Budieni și Bobu.  
„Nici grajduri nu se puteau 
numi acele cămine cultura-
le. Aveau uși și sobe sparte, 
acoperișuri furate”, declara, 
la vremea respectivă, pri-
marul comunei Scoarța.

Şcoala din centrul comu-
nei Scoarţa, cea mai mare 
de altfel din localitate, este 
veche de mai bine de cinci 

Școala din Scoarța scapă 
de toaleta din fundul curții
Veşti bune pentru circa 150 de copii din comuna gorjeană Scoarţa. Din toamnă, nu 
vor mai fi nevoiţi să meargă la toaleta din fundul curţii. Autorităţile locale au obţinut 
fonduri pentru a construi o toaletă modernă, dar şi pentru reabilitarea clădirii în 
care învaţă copiii. Prin acoperiş plouă, iar pereţii s-au degradat.

decenii. Pentru copii, cel 
mai mare coşmar este să 
meargă la toaletă. Este vor-
ba despre un grup sanitar 

vechi, fără apă curentă şi 
fără mobilier, în fundul curţii. 
Primarul comunei Scoarţa, 
Ion Stamatoiu, promite că, 

din această toamnă, lucruri-
le se vor schimba. Primăria 
a obţinut bani de la Guvern, 
prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, şi va re-
abilita şcoala din Scoarţa, 
unde învaţă în jur de 150 de 
copii. „Şi şcoala din centru 
necesită reabilitare. Este 
foarte veche. Are 50 de ani. 
Am obţinut finanţare. Este 
în licitaţie. În câteva zile, va 
fi desemnat câştigătorul, iar, 
din toamnă, când copiii vor 
reveni la şcoală, să o avem 
reabilitată. Toaleta e în fun-
dul curţii, prin acoperiş plo-
uă. Am pus folie pe sub ca 
să nu plouă. Nu s-a făcut 
nicio investiţie în această 
şcoală", a declarat primarul 
Ion Stamatoiu.

Şi eleviii care învaţă la 
cealaltă şcoală din comună 
vor beneficia de condiţii mai 
bune, dar mult mai devre-
me. În această primăvară, 
şcoala lor va fi moderniza-

tă. Vor avea la dispoziţie şi 
grupuri sanitare moderne.

Investiţia a costat în jur 
de 700 de mii de lei. „Am 
început investiţia la reabi-
litarea şcolii din Budieni. E 
o şcoală făcută acum 60 de 
ani în care nu s-a investit ni-
mic de-a lungul timpului. Nu 
sunt foarte mulţi copii. Sunt 
134 de copii. Era necesar 
ca şi această şcoală să asi-
gure condiţii bune. În pro-
porţie de 98% e finalizată. 
Avea toaleta în fundul curţii. 
Într-o lună şi jumătate, va fi 
gata şi această toaletă. Re-
stul e terminată, reabilitată. 
Sper ca în cel mult două luni 
să fie recepţionată lucrarea 
cu toate că termenul de fi-
nalizare este toamna aces-
tui an, dar va fi devansat 
pentru că a lucrat bine con-
structorul. A costat în jur de 
şapte miliarde de lei vechi”, 
a mai declarat primarul din 
Scoarţa, la Accent TV.


