
ROMANIA
JUDBTUL GOR.I
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOARTA

PROCES VERBAL,
incheiat uzi 27 .01.2020, in cadrul sedin(ei ordinare a Consiliului Local al

Comunei Scoarfa, Judelul Gorj

Prin dispozilia Primarului Comunei Scoarla m.10 din 21.01.2020 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Sicoarla in gedinfa ordinard avdrrd urmdtoarea ordine d,e zi :

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de acliuni de interes local
pentru repartizareru orelor de muncd in cazul persoqnelor care presteazii acliuni sau
lucrdri de interes local tn L,aza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare - iniliator - Primar Statnatoiu lon-Grigore;

2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea Organigromei si Statul de funclii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, ,ittdelul Gorj- ini{iator
Primar Stamatoitr lon-Grigore;

3.Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de bazdi pentrufunclionarii pttblici;i
personalul contrttctual salarizali potrivit familiei ociupalionale ,,Aclministra{ie,,
numiyi/angaiali in aparatul ale specialitateal Primarului Clomutnei Scoarya, jttdelul Gorj,
tncepdnd cu luna ianuarie 2020 - iniliator - Primar Stamatoiu lon-Grigore;

4.Proiect de hotdrdre privi'nd stabilirea unor normative lzropyii cle chelhieli la nivelnl
autoritdlilor administraliei pilrblice locale ale Comunei Scc,arla., Judelul Gorj- iniliator -
Primar Stamatoiu lon-Gr igore,.

5.Proiect de hotdrdre privi'nd aprobarea dizolvdrii ;i lic,hiddrii Societatii DAL SCOA
2015 SkL tn care Contuna Scoarla este asociatd cu Lu't pt,or?€txt de 50?(,;i persoanafizicd
$TEF4ATESCU GABRIEL -L,ORIl,l este asociat ctr 5004 - iniliator - primar stantatoin
Ion-Grigore;

6.Proiect de hotdrare privind adoptarea bugetului local al' Com?.qei Scoarla pentru anttl
2020- iniliator - I>rimar Statnatoitt lon-Grigore,.

T.Raport de activitate privind starea civild pe anut' 2019 - prezintd Consilier
Stamatoiu loana - Loredana,.

B.Raport de activitate privind activitatea desfi;uratii
persoanelor cu httndicap grav tn semestrul II, anul 2019
Maria lonela,'

9.Diverse;

de asistenlii personali al
- lorezinta Consilier - Ro;u



Convocarea a fbst efectuata in scris sub semndturd cat Ei prin mijloace electronice
respectiv sms;

Se constatd cdltt qedin{a sunt prezen}i l2consilieri locali fiincl absent d-ul consilier local
Virjan Sorinel;

D-ul Primar, inainte de citirea ordinii de zi precizeazd. cd
art.l36, alin.11 din codul .Ardministrativ retrage proiectul
bugetului local pe anul 2020, al Comunei Scoarla;

in conformitate cu prevederile
de hotarare privind aprobarea

D-ul Primar supune aprob6rii ordinea de zi fbrd proiectul de hotarAre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2o2o qi este aprobatd cu unanimitate .

D-ul Secretar precizeaza c:a proiectele inscrise pe ordinea de zi indeplinesc prevederile
art'135, alin'S din Codul Administrativ adica sunt insofite de referatul de aprobare
semnat de iniliator, rapoattele compartimentelor de resort, avizple cu caracter consultativ
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scoar(a qi alte documente.

D-ul consilier local Ddndricu Marius - preqedintele de qedinla preia lucrdrile qedin{ei;
D-ul Secretar d[ citire procesului verbal al gedin{ei anterioare a Consiliului Local

Scoarfa, il supune aprobdrii qi este aprobat cu unanimitate dr: voturi.
Se trece la punctul unu clin orclineo de zi respectiv - proiect de hotdrdre privind

aprobarea Planului anual de acliuni de interes local pent ru repartizarea orelor de munc6 incazul persoanelor care presteazd acliuni sau lucrdri de lnteres local in baza Legii
y,416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare -iniliator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;
D-ul Primar prezinta proiec,tul de hotarare si precize aza caasa cum este in fiecare an se

aproba planul annual de actiuni de interes tocal pentru reparttzarea orelor de munca incazul persoanelor care pres:,teazd" acfiuni sau lucrari de interes local in baza Legii
nr'41612001 privind venitul rninim garantat; mai avem 7 benefiLciari activi Ei i-am folosit
qi in satul Budieni..qi in cdtun Ci4ineqti de la Scoarla qi in alte localii; am g6sit totuqi 9igunoaie aruncate (drd' a putea sa identificdm cine le-a aruncat dar " ,a p."p;; ;; il;;
cateva camere video pentru a putea sd monito rizdm localiile in care se arunc6 .

Proiectul de hofirAre este supus lq vot ;i este uprobat ctt l2 voturi pentru ;i nici un
vot tmpotriva .

Se trece la punctul doi clin orclines de zi respectiv _ pr<>rect de hotdrAre privind
aprobarea Organigramei qi Sitatul de funclii ale aparatuluji de specialitate al primarului
comunei Scoarta, jude{ul Go4- ini{iator - primar Stamatoiu Ion-Grigore;

D-ul Primat prezintd proier;tul de hotdrAre si precizeazi), ca nu este vorba de nici o
modificare la nivel de posturi ci s-au schimbat cdteva denurniri respectiv secretar general
al Comunei, consili er achizitii publice, s.m.d.

Proiectul de hotdriire este supus lo vot ;i este aprobat cu l2 voturi pentru si nici un
vot tmpotrivu .



Se trece lu punctul trei (lin ortlines cle zi respectiv - Proiect de hotirflre privind
privind stabilirea salariilor cle bazd, pentru funclionarii publici gi personalul contractual
salariza[i potrivit familiei ocupalionale ,,Administrafie,, numili/an gajali in aparatul de
specialitateal Prirnarului Comunei ScoarJa, jude(ul Go.j, incepiind cu luna ianuarie 2020 -
iniliator - Primar Stamatoiu lon-Grigore;

D-ul Primar ptezintd proiectul de hotirAre si precizeazd" cd, pdna in prezent aveam
aprobate salariile Ia nivel local ca si coeficient, coeficientul 1 fiind egal cu salariul minim
pe economie; avdnd in vedere prevederile O.U.Gv. nr. ll2O2O prin care s-au plafonat
indemniza{iile prirnarului qi 'riceprimarului la nivelul celor din <lecembrie 2019, se impune
aprobarea nominald a salariilor deoarece la nivel de coeficient unele salarii ar fi depaEit
indemniza(ia viceprimarului; nu sunt creqteri de salarii sau scdderi de salarii ci cele
aprobate prin prezenta hotdrA.re se menjin la nivelul celor din decembrie 2019.

Proiectul de ltofirAre este supus lu vot ;i este aprobat cu 12 voturi pentru si nici un
vot tmpotriva .

Se trece la punctul potru din ordinea cle zi respectit,- Proiect de hot6rdre privind
stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autoritd(ilor administratiei publice
locale ale Comunei Scoaria, Judelul Gorj- iniJiator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

D-ul Primar prezintd' proiectul de hot[r6re Ei precizeazii cd este vorba despre
normativele de cheltuieli de la nivelul Comunei Scoarla privind protocolul, carburanlii si
telefonia mobild; cotele nu au crescut ci se pdstreazd,lanivelul ,.rulri trecut insd am creeat
norme de carburanfi gi pentru celelalte utilaje respectiv pentru Buldoexcavator, Camion,
utilaj special I.S.U., Drujbe, Iv{otocoase Ei altele p. .u.. le aveli la dosarul gedinlei ;

D-ul consilier local Macavei Lucian - daci toate aceste bunuri se cumpdri din SEAp?
D-ul Primar - da, se cumpdrd din SEAp;
D-ul consilier local Cotirldu Aurelian - mi se par cam mari cotele de carburanti si cred

ci existi Ei lucrdri pentru aceste valori;
D-ul consilier local Costaiche Petre - ar trebui sa-l putem Ei inchiria pentru ca acesta

trebuie sd produca bani;
D-ul consilier local CotirlS.u Aurelian - eu aprob proiectul cle hotdr6re cu conditia ca

soferii sd prezinte raport de a<;tivitate;
D-ul consilier local Neferoiu - existd foi de parcurs, FAZ-uri?
D-ul Primar - da!

Proiectul de ltotdrdre este supus lct vot ;i este aprobat cu l2 voturi pentru ;i nici un vot
tmpotriva .

Se trece la punctul cinci din ortlineo de zi respectiv _ proiect de hotarAre privind
aprobarea dizolvarii si lichidtarii Societatii DAL SCOA 2Ol5 SRL in care Comuna
Scoarta este asociata cu un pt:ocent de 50Yo si persoanafrzica $TEFANE,scu GABRIEL
-DORIN este asociat cu 50% - iniliator - primar Stamatoiu Ion-Grigore;



D-ul Primar prezinla proiectul de hotdrare si precizeaza ca este vorba de societateacare
produce boltari si pavele urLde Comuna Scoarta este actionar cu 50% si persoana fizica
$TEFANESCU GABRIEL --DORIN este asociat cu 50; avem la dosarul sedintei o cerere
pentru dizolvarea si lichidarea societatii de pusa de celalalt actionar si apreciez si eu ca
este timpul sa irrchidem aceasta societate a carei activitate .nu mai merge cu toate ca
produsele erau de buna calitarte.

Mai sunt si caterra datoriii riar mici respectiv pana in 3000 de tei.
D-ul consilier lc,cal Costair:he Petre - a fost o greseala obiectul de actiyitate; nu trebuia

sa facem boltari pentru ca aveam concurenta;
D-ul consilier local Danaricu Marius - eu am cerut un audit la ambele societati si ne-am

impotrivit toti;
D-ul Primar - utilajele v,or ramane la primarie, administratorul va merge maine la

contabil si sa incheie situatia .

D-ul consilier local cotirlau - cum este cu implementarea?
D-ul Primar - s-a depasit t<trmenul, oricum se va face o inventariere si vedem ce mai are

si ce mai este la sc,cietatea in cauza .

D-ul consilier local Cotirlau - exista o diferenta de viziune; eu i-mi doream sa facem cu
acesta societate toate rigolele, din comuna Scoarta, sau cat de multe; nu stiu daca ei avut si
de la primarie de lucru.
D-ul Primar - le-am dat si noi de lucru insa ei sunt pe domeniul constructii iar salariul

minim este de 3000 de lei.
Proiectul de hofirAre este s'upus la vot;i este aprobat cu 1l voturi pentru;i un vot
tmpotrivu ol domnului consilier locul Mucavei Lucisn .

D-na Stamatoiu .[oana - Lroredana prezintd raportul de activitate privind starea civila
pe anul 2019:

D-ul Secretar prezintd lagrrlul privind activitatea desft;urata de asistenfii personali al
persoanelor cu handicap qrav in semestrul II. anul 2019 .

DIVERSE :

D-ul consilier local Popescu r\nghel - se cam ard becurile de la iluminatul public;
D-ul consilier local Popete - pe Coasta Morii sd vedem dacd putem sd facem o activitate
de cur6(enie;

D-ul Primar - sd ne ajuta{i rpi d-voastrd impreund cu cetSlenii qi cu d-ul consilier local
Andrei;
D-ul consilier local Andrei - dispensarul de la Budieni;
D-ul consilier local Neferoiu * vis a vis de colectarea gunoiului. . .; sA scoatem o list6 cu

datomicii pentru cii eu qtiu cii sunt salaria(ii care nu-gi pldtesc datoriile pentru ca cei care-
gi pldtesc la timp datoriile efectiv pldtesc qi pentru alfii;



D-ul consilier local Costaiche Petre * aceiaqi problemd ...ce facem cu drumul de la rromi?
D-ul Secretar - o rsd reludm proiectul de hotdrdre qi o s6-l trimitem din nou la minister:
D-ul consilier local Cotirldu - foarte multd lume reproqa starea cdminului de la Scoar{a.
D-ul Primar - a$a cum Eti{i este predat la c.N.I. qi urmeazd s6 fie licitat.
D-ul consilier local Ddniricu - d-ul consilier local Macavei Lucian afi spart lemnele la
$coala de la Scoar:fa? Ai zis cd nu ai qtiut dar au trecut 3 sdptdmdni ;i nu cred cd ai fost s[
le spargi.

D-ul consilier local Macavei Lucian - nu qtiam cd mai sunt de spart; eu arn inleles c6 sunt
toate spafte.

Am vdzut cd am primit niqt,e bani de la Consiliul Judelean Gorj qi intreb dacd mai sunt
proiecte ce pot fi accesate.

D-ul Primar - am primit ceva bani, cred cd suntem chiar a 4-a comund
primit 8 miliarde de lei veclhi gi o sd mai primim; referitor la drumurile
adrese din22.01.2020 c6tre Consiliul Judelean Go.j;
Cu conducta BR-UA - sunt cetdleni nemul{umi1i ca se ddrAmd drumurile; am avut o

discufie cu cei care fac transprorturile respective gi ar trebui sd d6m o hotdr6re a Consiliului
Local cu o taxa pentru supratonaj; o sd vin cu un proiect de hotiirdre in luna februarie;

Aq avea rugdmintea sd infitrmali cetdlenii cu facilitalile fiscale acordate respectiv 10Zo
pdna la 31 martie qri respectiv scutirea de penalitdli pand la 30 iunie;

Au fost depuse rapoartele de activitate de cdtre domnii consilieri locali Neferoiu
Pantilimon, Popescu Anghel, Andrei virgil qi popete viorel .

Preqedintele de $edinfa declard inchisd qedin{a Consiliului Local Scoarta.

Secretar General al Comunei Scoctrta,

Jr. Sucea lon - Alin

ca valoare; am
judelene avem

de $edin(i,
icu Marius
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