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Cu ocazia Zilei de Cu ocazia Zilei de 8 Mar  e8 Mar  e  Primăria Comunei  ScoarțaPrimăria Comunei  Scoarța
urează  salariatelor și tuturor femeilor din comuna urează  salariatelor și tuturor femeilor din comuna 
Scoarța fericire, sănătate și bucurii alături de cei dragi!Scoarța fericire, sănătate și bucurii alături de cei dragi!

O primăvară plină de energie și bucurie!O primăvară plină de energie și bucurie!
Primar, Ion STAMATOIUPrimar, Ion STAMATOIU

Comuna SCOARȚAComuna SCOARȚA
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HOTĂRÂRE

privind neasumarea responsabilității 
organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor – cadru  pentru 
achiziționarea produselor aferente ,,Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023" 
și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea  măsurilor educative 

la nivelul Comunei Scoarța

Lista consilierilor locali ai Consiliului Local ScoarțaLista consilierilor locali ai Consiliului Local Scoarța
1.ANDREI VIRGIL -  Comuna Scoarța, sat Budieni;
2.ARCUŞ MIHAI – viceprimar – Comuna Scoarța,  sat Cerătu de Copăcioasa
3.CIUGUDEAN GHEORGHE – Comuna Scoarța, sat Lazuri
4.COCHECI ION – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
5.COSTAICHE PETRE – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
6.COTÎRLĂU AURELIAN – Comuna Scoarța, sat Mogoșani
7.DĂNĂRÎCU MARIUS – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
8.MACAVEI GEORGE–LUCIAN - Comuna Scoarța, sat Scoarța
9.NEFEROIU PANTILIMON – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
10.POPESCU ANGHEL – Comuna Scoarța, sat Copăcioasa
11.POPETE VIOREL - Comuna Scoarța, sat Budieni;
12.VÎRJAN CONSTANTIN – Comuna Scoarța, sat  Bobu;
13.VÎRJAN SORINEL - Comuna Scoarța, sat Bobu

Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea  
produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-
2023” și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Scoarța;

Art.2. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri răspunde primarul 
Biroul  financiar- contabilitate și Biroul Achiziții Publice;

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică, respectiv  se 
comunică Primarului Comunei Scoarța, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate;

Nr._8_/13.02.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea extinderii Listei bunurilor 

Comunei Scoarța transmisă spre administrare și 
exploatare operatorului S.C APAREGIO Gorj SA 
Art.1. Se aprobă extinderea Listei bunurilor Comunei Scoarța transmisă 

spre administrare si exploatare operatorului S.C. APAREGIO Gorj S.A., 
prevazută în anexa care face parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art.2. Primarul Comunei Scoarța și compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri;

 Art.3. Secretarul Comunei Scoarța va comunica prezenta hotărâre Institutiei 
Prefectului-Județul Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), 
A.D.I.A. Gorj, persoanelor interesate (în vederea aducerii la îndeplinire) și o 
va aduce la cunostință publică prin afișare pe site-ul și la sediul instituției.

Nr._9_/13.02.2020

Anexă la H.C.L.  nr.9  din 13.02.2020

Lista bunurilor proprietatea Comunei Scoarța transmise spre 
administrare și exploatare operatorului regional SC APAREGIO Gorj SA

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea bugetului local al Comunei 

Scoarţa pentru anul 2020
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Scoarța, 

județul Gorj pe anul 2020, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, iar la 
cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole, 
alineate;

Art.2. Se aprobă  bugetul local al Comunei Scoarța, județul Gorj pe anul 
2020 la venituri suma de 15536,15 mii lei, iar la cheltuieli în suma de 15536,15 

mii lei conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3. Se aprobă bugetul local al Comunei Scoarța pe anul 2020 la 

secțiunea de funcționare în sumă de 5895,15 mii lei atât la parte de venituri, 
cât și la partea de cheltuieli conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre;

Art.4. Se aprobă bugetul local al Comunei Scoarța pe anul 2020 la 
secțiunea de dezvoltare în sumă de 9641 mii lei atât la parte de venituri, cât 
și la partea de cheltuieli conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

Art.5. Se aprobă programul de investiții al Comunei Scoarța, județul Gorj 
pe anul 2020 conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre;

Art.6. Se aprobă numărul de personal conform statului de funcții aprobat 
pe anul 2020  conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre;

Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul precedent pentru 
finanțarea cheltuielilor  secțiunii de funcționre în sumă de 3,13 mii lei;

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul și compartimentele de 
specialitate;

Nr._11_/20.02.2020
Anexă nr.1 la H.C.L.  nr.11  din 20.02.2020

Bugetul local pe anul 2020 și estimării pentru anii 2021-2023 

Data: 20.02.2020
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Anexă nr.2 la H.C.L.  nr.11  din 20.02.2020
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O 
remorcă de 
gunoi aruncat 
pe marginea 

DJ665C a fost colectată 
de primarul localității, Ion 
Stamatoiu, alături de o mână 
de salariați și de persoane 

Drumul dintre Colibași și Bobu, igienizat voluntar Drumul dintre Colibași și Bobu, igienizat voluntar 
de angajații primăriei și câțiva salariați de la 416de angajații primăriei și câțiva salariați de la 416

angajate la Legea 416. S-a 
igienizat pe o suprafață de 
1 km și jumătate, iar gunoiul 
adunat a depășit 38 de 
saci. 

Edilul local anunță că va 
continua acțiunea, deoarece 

a declarat luna martie drept 
luna curățeniei. 

Acesta este uimit că 
există gunoi în localitate, 
deoarece a dotat 1400 de 
gospodării cu europubele și 
așteaptă cetățenii care nu 

au să se adreseze instituției 
pentru a le primi. 

Supercom a ridicat 
gunoiul colectat voluntar, 
care a fost selectat deja 
de persoanele care au 
participat la acțiune. 

Acesta este al patrulea an în 
care se fac astfel de acțiuni de 
igienizare în localitate. 

Primarul Stamatoiu face 
apel ca și cetățenii să respecte 
regulile de curățenie, deoarece 
localitatea merită să fie curată. 

Măsuri în legătură cu incendiile de vegetațieMăsuri în legătură cu incendiile de vegetație
Anual mii de incendii de vegetaţie distrug bunuri, afectează mediul 

înconjurător şi uneori, din păcate, se finalizează cu pierderi de vieţi! Anual 
mii de incendii de vegetaţie distrug bunuri, afectează mediul înconjurător 
şi uneori, din păcate, se finalizează cu pierderi de vieţi!

Facem un apel la toți cetăţenii Comunei Scoarţa pentru a-i determina 
să renunţe la igienizarea terenurilor prin incendiere! 

Arderile de vegetaţie sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor 
legale se sancţionează cu amenzi de până la 2.500 lei. Arderea miriştilor, 
vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se efectuează numai după 
obţinerea permisului de lucru cu focul, document care se eliberează de 
către Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la 
nivelul autorităţilor publice locale sau persoana desemnată în acest sens 
şi cu respectarea următoarelor reguli şi măsuri pentru utilizarea focului 
deschis:

1.Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, pe timp de 
vânt, de uscăciune avansată este interzisă;

2.Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m 
faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori 
inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m față de materiale sau substanţe 
combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) fără a fi 
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;

3.Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, 
cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăţi, asigurând supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului 
după terminarea activităţii;

4.Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 
următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;
b)colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi 

astfel încât arderea să poată fi controlată;
c)executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la 

fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, 
conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri 
materiale combustibile;

d)curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă 
de 5 m;

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor 

incendii;
g)supravegherea permanentă a arderii;
h)stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.
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Principala școală din 
Scoarța își rezolvă anul 
acesta, problema wc-ului 
din fundul curții. Primarul 
Ion Stamatoiu susține că la 
jumătatea lui martie încep, în 
sfârșit, lucrările la unitatea de 
învățământ.

T
oaleta de la Școala 
Gimnazială Scoarța nu va 
mai rămâne în anul școlar 

viitor la zeci de metri distanță de 
clase, nemodernizată.

Primarul Ion Stamatoiu a 
obținut fondurile necesare pentru 
reabilitarea unității de învățământ, 
iar firma care a câștigat lucrarea 
se și apucă de lucru în următoarele 
zile. 

Părinții din Scoarța au avut 
încredere în primarul Stamatoiu că 
va reuși să modernizeze, până la 

În sfârșit începe reabilitarea școlii În sfârșit începe reabilitarea școlii 
din Scoarțadin Scoarța

urmă, școala. 
Cât despre toaleta din fundul 

curții, educatorii îi supraveghează 

pe copii să nu pățească, 
deocamdată, ceva. Dascălii le-au 
transmis însă părinților că în anul 

școlar viitor elevii vor avea o școală 
modernizată și o toaletă nouă și 
modernă.

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, anunță 
începerea lucrărilor de forare la un nou puț de apă 
în zona satului Lazuri. Practic, cu ajutorul puțului 
ce este în lucru, vor avea apă și ultimele case 
din sat, adică 20 de familii, iar, pe timp de secetă 
puțul va suplimenta consumul de apă al localității, 
acoperind necesarul din Scoarța. Autoritățile 
nu vor mai fi nevoite în 2020 să restricționeze 
consumul de apă din comună.

Primăria a achiziționat teren în Lazuri pentru noul puț, 
încă din 2018 și a scos lucrarea în SEAP, punând la bătaie 
5 miliarde de lei vechi. Edilul Stamatoiu este încântat de 
investiția care va echilibra consumul din localitate și spune 
că astfel se bifează o altă promisiune de-a sa de a băga apă 
curentă în toate satele aparținătoare comunei Scoarța. 

„Noi avem realizate trei foraje, unul în satul Bobu și două 
la Copăcioasa. Au fost probleme în perioada de secetă. 

S-a furnizat apa după un anumit program și oamenii 
au înțeles situația.  Doar două săptămâni pe timp de vară 
am avut probleme, dar prin realizarea acestui foraj vor fi 
rezolvate problemele“, a precizat primarul Stamatoiu. În 
comuna Scoarța, alimentarea cu apă este administrată de 
operatorul Aparegio.

Au început lucrările de forare pentru un nou puț de apă în satul Lazuri din comuna Scoarța


