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HOTĂRÂRE

privind clasificarea unor drumuri de interes public local în 
categoria funcțională de străzi, UAT Scoarța, Județul Gorj 

Art.1. Se aprobă clasificarea unor  drumuri de interes public local în categoria funcțională de străzi, UAT Scoarța, Județul Gorj  conform anexei nr.1, parte 
integrantă la prezenta;

Art.2. Drumurile menționate la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre sunt identificate prin planurile de încadrare în teritoriu și de amplasament conform 
anexei nr.2, parte integrantă la prezenta; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Scoarța, în termenul prevăzut de lege, Primarului, Instituției Prefectului – 
Județul Gorj, persoanelor intresate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei. 

Nr._16_/29.04.2020
Anexa 1 la H.C.L. nr._16_ din 29.04.2020

Primarul din Scoarța a tre-
buit să dea, la sfârșitul lu-
nii aprilie, explicații Poliției 

pentru o fotografie postată pe con-
tul său de Facebook. Ion Stamatoiu 
spune că la scurt timp după ce a 
postat fotografia respectivă a fost 
sunat de un ofițer de poliție și între-

Primar luat la întrebări de Poliție pentru o poză pe Facebook!
bat de conținutul acesteia. Fotogra-
fia prezintă un grup de aproape 30 
de persoane participante la o petre-
cere la care a fost și edilul. 

În imaginea respectivă sunt 
prezenți părinții primarului alături 
de multe alte rude, mama și tatăl 
edilului aniversându-și, pe 28 apri-

lie, ziua de naștere. Stamatoiu a 
menționat însă în postarea de pe 
rețeaua de socializare că fotografia 
nu e făcută recent, ci la sfârșitul lu-
nii ianuarie. 

Primarul a avut însă de dat 
explicații la poliție și a trebuit să îi 
asigure pe oamenii legii că nu a 

organizat nicio petrecere la care 
să fie prezente atât de multe per-
soane. Stamatoiu chiar a menționat 
însă că a avut atât de multă treabă 
prin comună că oricum nu ar fi avut 
timp să organizeze vreo petrecere 
chiar și cu un număr mai restrâns 
de membri ai familiei.
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Lipsa precipitațiilor 
din acest an a făcut 
ca Scoarța să fie 

prima comună din județ ne-
voită să raționalizeze distri-
buirea apei către populație. 
Operatorul regional Apare-
gio a anunțat un program de 
distribuire a apei două zile 
cu pauză în a treia zi pen-
tru a putea reface stocurile 
din bazinele de alimentare. 
S-a ajuns aici și pentru că 
oamenii folosesc apa la uda-
tul grădinilor sau chiar se 
branșează ilegal și evită ast-
fel plata consumului pe care 
trebuie să îl suporte ceilalți 
localnici branșați corect la 
rețea. În plus, rețeaua este și 
ea făcută ciur în unele zone 
și, astfel, apar și pierderile 
pe care tot consumatorii tre-
buie să le suporte, deși apa 
ar putea fi folosită mai bine 
în această perioadă. Progra-
mul a fost afișat în comună, 
dar și în mediul online, pe 
paginile de socializare, dar 
nu e pe deplin cunoscut 
de locuitorii mai în vârstă. 
Bătrânii spun că lor nu le-a 
adus nimeni la cunoștință 
un program de furnizare a 
apei, dar au observat că la 
robinet mai curg doar câteva 
picături. Ei spun că dacă ar 
avea apă timp de câteva ore 
pe zi ar fi mulțumiți. „Să ne 
dea apă ziua, chiar și după 
un program acolo de câteva 
ore, că noaptea am văzut că 
este, dar mie nu îmi trebuie 
noaptea. Eu noaptea am gri-
jă de o soră de-a mea care 
de doi ani zace la pat și tra-
ge să moară. Am norocul că 

Apă raționalizată la Scoarța! Ar fi  sufi cientă, Apă raționalizată la Scoarța! Ar fi  sufi cientă, 
dacă nu ar fi  folosită la udat grădinile! dacă nu ar fi  folosită la udat grădinile! 

am copilul la oraș și îmi cum-
pără el bidoane cu apă de la 
magazin că altfel cred că am 
muri de sete. Mai luăm de la 
fântânile vecinilor, dar cât să 
ne tot lase și ei, plus că sun-
tem oameni în vârstă și nu 
mai putem să cărăm gălețile 
ca în tinerețe”, spune o bătrâ-
nă. O localnică spune că de 
abia așteaptă să vadă apa la 
robinet pentru că atunci pro-
fită de ocazie pentru a spăla 
rufele la mașină. 

„Nu ai apă, nu merge 
mașina, e simplu. Se adună 
destul de multe haine, unde 
sunt și copii mici e și mai 
complicat. Pândesc momen-
tul și când vine la robinet 
atunci dau drumul la mașină 
și spăl rufele. La udat eu nu 
o folosesc pentru că e apă 
cu clor și nu e bună pentru 
plante, să ude cine vrea, 
dar eu nu”, spune femeia. 
Cât privește folosirea apei 
pentru igiena personală, 
lucrurile sunt și mai compli-
cate. „Parcă suntem în iulie 
sau august, așa am ajuns. 
Aseară(nr 28 aprilie) am ră-
mas fără apă și normal că nu 
m-am mai spălat. 

Probabil că lumea mai 
udă grădinile în perioa-
da asta de secetă, dar mai 
sunt și conductele sparte. 
La mine repară la ea de nu 
știu când și tot curge apa pe 
șanț”, afirmă femeia.

Primarul Ion Stamatoiu 
cunoaște toate aceste pro-
bleme și spune că debitul 
din rețea ar fi suficient pen-
tru consumul de zi cu zi al 
locuitorilor, dacă aceștia nu 

ar risipa apa pentru irigarea 
grădinilor. 

„Toată țara e pârjolită. 
Am avut secetă și în anii 
trecuți, dar parcă nu în peri-
oada asta. Nu am avut iar-
nă, primăvara nu a plouat, 
iar acum chiar dacă pompe-
le de alimentare a bazinului 
erau funcționale, apă nu era. 
Am observat că oamenii au 
început să se trezească pe 
la ora 4.00 ca să ude grădi-
nile. Într-un fel e de înțeles, 
dar în contractul cu Apare-
gio se menționează că apa 
nu e pentru irigații, ci pen-
tru uz gospodăresc. Avem 
o comună mare și e greu 
de păzit fiecare gospodărie 
pentru a vedea cine udă și 
cine nu. Oamenii ar trebui 
să conștientizeze că apa 
trebuie folosită doar pentru 

consumul în gospodărie. Am 
discutat cu cei de la Apare-
gio și am făcut un program 
care zic eu e destul de fle-
xibil. Acum se furnizează 
apă două zile și în a treia nu. 
Doar o zi nu cred că e mare 
deranjul. Au fost situații și 
mai grele pentru comuna 
noastră”, explică primarul 
din Scoarța. Salvarea multor 
localnici ar putea veni de la 
noul puț pe care primăria l-a 
forat în această primăvară și 
în care a investit o jumătate 
de milion de lei din bugetul 
propriu. Ion Stamatoiu spu-
ne că dacă ar exista bani ar 
putea fi forat și un al doilea 
puț, dar primarul e convins 
că oricâtă apă ar fi în rețea 
oamenii tot nu ar renunța la 
udatul grădinilor. „După ce 
vom finaliza complet lucrările 

la acest puț eu sper să avem 
apă 24 de ore din 24. Dacă 
vom avea grijă de apă și vom 
mai observa mici deficiențe, 
în primăvara anului viitor am 
mai putea fora încă un puț. 
Anul acesta nu pentru că 
nu mai avem bani pentru 
așa ceva. Poate nici atunci 
însă nu vom fora pentru că 
oamenii consumă cu cât au 
mai mult. Din discuțiile cu cei 
de la Aparegio, dacă s-ar și 
plăti consumul ar fi în regu-
lă. Dar sunt oameni care au 
branșamente ilegale și care 
sunt greu de depistat”, mai 
spune edilul, care e convins 
că problemele vor dispărea 
după prima ploaie mai seri-
oasă, ploaie care ar închide 
multe robinete din Scoarța, 
oamenii nemaifiind nevoiți 
atunci să ude grădinile.
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Forajul de la Lazuri, din comuna Forajul de la Lazuri, din comuna 
Scoarța, aproape gata!Scoarța, aproape gata!
I

nvestiția de la Lazuri, comuna Scoarța, este aproape 
gata, în puțul proaspăt săpat ieșind deja apă proaspătă 
și numai bună să asigure necesarul a 20 de gospo-

dării din zonă, dar și să acopere nevoile comunei în caz de 
secetă în această vară. Înființarea sistemului de alimentare 
cu apă din Lazuri, comuna Scoarța, a primit aviz de mediu în 
februarie, iar lucrările, suportate din bugetul local, s-au făcut 
la foc automat. Nici măcar pandemia nu a oprit lucrările la puț, 
iar rezultatul s-a văzut înainte de Paște când apa a ajuns la 
suprafață. Investiția a costat 500.000 de lei. 

Încă trei drumuri, asfaltate la Scoarța!Încă trei drumuri, asfaltate la Scoarța!
Trei drumuri din Scoarța au fost finalizate cu primul strat de asfalt, anunță 

primarul comunei Ion Stamatoiu. 
,,Vom continua lucrările în toată comuna așa cum am promis: asfalt, rigole 

betonate, podețe la intrarea în gospodării și, nu în ultimul rând, vă aduc la 
cunoștință că în mai puțin de o lună de zile și puțul proaspăt forat va fi introdus 
în rețeaua de alimentare cu apă, în speranța că pe timpul secetei nu va mai fi 
restricție la apă”, anunță edilul local.

Scoarța are acum încă 4 kilomteri de asfalt și aproximativ 15 kilometri de 
șanțuri dalate și podețe.
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Măsuri în legătură cu incendiile de vegetațieMăsuri în legătură cu incendiile de vegetație
A

nual 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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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

Eveniment editorial – prima Ceașcă 
de Cafea nemuritorului Pompiliu Marcea
P

oetul și actorul George 
Drăghescu, fondatorul 
și editorul minirevistei 

,,Ceașca de cafea”, ajunsă la Anul 
15, martie 2020, nr. 197, a tipărit un 
număr special al minilunarului cultu-
ral, literar, artistic, dedicat în între-
gime celui care a fost prof. univ. dr. 
Pompiliu Marcea, reputat critic și isto-
ric literar, scriitor și publicist, gorjean 
de origine, personalitate marcantă a 
literelor românești din a doua jumă-
tate a secolului trecut, cu prilejul co-
memorării a 35 de ani de la moartea 
(asasinarea?!) acestuia la data de 27 
martie 1985. 

Secretar de redacție al minirevis-
tei este domnul Grig M. Dobreanu, iar 
redactor asociat domnul Ion Popescu 
Brădiceni. 

Minirevista are 24 pagini și apare 
bilunar. Redacția: Teatrul Dramatic 
„ELVIRA GODEANU” din TÂRGU-JIU 
și este Supliment al revistei SERILE 
LA BRĂDICENI ISSN 1223-9976. 

Aceasta nu a putut fi lansată cu 
public din cauza instituirii Stării de 
Urgență prin Decret Prezidențial,  pe-
rioadă în care toate întrunirile sunt 
anulate, fiind însă distribuită din mână 
în mână anumitor oameni de cultură 
din Gorj și la nivel național prin grija 
domnului George Drăghescu.  

Atât coperțile, cât și paginile 3, 
9 și 15 sunt amprentate cu fotografi  
care redau la diferite vârste chipul 
scriitorului. 

Deși este liliputană, în cele 24 de 
păginuțe apar texte semnate de mari 
personalități ale culturii românești. 
Astfel, în cuprinsul ei se regăsesc tex-
te scrise de  Marin SORESCU (pag.4), 
Fănuș NEAGU (pag.5) articolul „Pro-
fesorul”, Dan GRIGORESCU (pag.6) 
, Șerban CIOCULESCU (pag.10). 

La pag.12 și 13 apare un text olo-
graf scris de Pompiliu MARCEA inti-
tulat „Gînd de 1 mai”. 

La pag. 14 apare Mitzura AR-
GHEZI cu un text intitulat „Pompiliu 
Marcea a salvat și „Mărțișorul”, iar la 
pag.16 - 18 apare un text semnat de 
Nicolae DRAGOȘ. 

La pag.19 apare textul semnat de 
Dinu SĂRARU intitulat „ Un Profe-
sor, un Cărturar, un Luptător”, iar la 
pag.21 apare textul scris de Stefan 
CAZIMIR. 

La pag. 23, penultima a minilu-
narului cultural, literar și artistic apa-
re următorul text scris de Pompiliu 
MARCEA: „Critica este un puternic 
instrument al afirmării noastre prin 
respingerea maculaturii pe o temă 
atât de scumpă nouă ca iubirea de 
țară, temă care poate fi compromisă 
prin proliferarea mediocrităților, dar 
și, în primul rând - prin apărarea, cu 
fermitate și mândrie națională, a valo-
rilor autentice. 

Care nu lipsesc, dimpotrivă, se 
ridică sub ochii noștri. De aceea 
consemnarea și sublinierea lor mi 
se pare o îndatorire în egală măsură 
profesională și morală”. 

Textele personalităților enumerate 
mai sus sunt însoțite și de fotografiile 
acestora. 

Reciprocă este prețuirea și 
admirația Profesorului pentru oame-
nii de cultură menționați mai sus.  

Iată cum redă Pompiliu Marcea 
în eseul ,,Poezia permanenței” profi-
lul artistic al poetului gorjean Nicolae 
Dragoș: „Poet dotat cu o sensibilitate 
contemporană, N. Dragoș nu numai 
că nu se sfiește să abordeze teme și 
motive poetice consacrate: dragos-
tea de patrie, de istoria ei, cultul origi-
nilor, al satului și al strămoșilor, impli-
carea poeziei și îndatoririle ei civice 
etc., dar folosește, în același timp, cu 
eficiență și convingere, instrumentele 
omologate de vechi arte poetice care 

nu și-au epuizat resursele artistice”.

Vreau să mulțumesc domnului 

George Drăghescu și întregii echipe 

redacționale  pentru apariția acestui 

prim sper că nu și ultimul număr al mi-

nilunarului cultural „Ceașca de Cafea” 

și, totodată, să mulțumesc pe aceas-

tă cale și domnului prof. Dănuț Birău, 

primarul orașului Târgu-Cărbunești, 

precum și Consiliului local, care au 

acordat Titlul de Cetățean de Onoa-

re – post mortem, unchiului meu, 

în ședința ordinară din luna martie 

2020, cu ocazia comemorării a 35 de 

ani de la tragica sa dispariție. 

Festivitatea de înmânare a aces-

tuia se va face la o dată ulterioară, 

când voi reveni cu noi amănunte.

 De asemenea, tot cu aceas-

tă ocazie, mulțumesc Obștei satu-

lui Colibași, satul său natal, care a 

finanțat împreună cu Fundația Cul-

turală ,,Pompiliu Marcea”, execuția 

unui bust din bronz finalizat la data 

de 27 martie 2020, dată la care se 

împlinesc 35 de ani de la moartea 

acestuia. 

Acesta a fost realizat la solicitarea 

Primăriei comunei Scoarța. 

Bustul va fi montat pe soclul ce va 

fi amplasat și construit de primărie,  

în fața instituțiilor culturale ce îi poar-

tă numele Căminul Cultural și Biblio-

teca Comunală din Scoarța, ale căror 

sedii se află într-un amplu proces de 

reabilitare și modernizare construc-

tiv de către Compania Națională de 

Investiții.

Toate lucrurile realizate în ultimii 

25 de ani păstrează vie memoria  lui 

Pompiliu Marcea, pentru generațiile 

viitoare, din veac în veac și îl fac ne-

muritor. 
ION MARCEA
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Spitalul Județean Târgu-Jiu a primit prima sponsorizare 
de 10.000 de lei! De la o asociație din Scoarța

Edilul local a fost 
cel care a convins 
Asociația Propri-

etarilor de Păduri ,,Stejarul 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a primit, la 
sfârșitul lunii martie, prima sa sponsorizare, de la intra-
rea țării în stare de urgență. Este vorba despre 10.000 
de lei care au fost depuși la casieria unității medicale 
de către primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu.

Asociația Proprietarilor de Păduri ,,Stejarul 
Budieni" prezintă următoarea componență:

Becheru Vasile – președinte
Ilean Ionel – vicepreședinte
Blidea Virgil – secretar
Bătăiosu Teofila – contabil
Stamatoiu Victor – președinte comisie cenzori
Ungureanu Maria – casier
Andrei Virgiliu – membru
Popescu Ion – membru
Șendroiu Petre - membru

Budieni" din localitate să 
doneze acești bani spitalu-
lui, din fondul de urgență al 
structurii din care fac parte 
aproape 100 de membri, 

primarul Stamatoiu fiind 
unul dintre aceștia.

,,Am luat legătura cu cei 
din conducerea spitalului și 

am depus la casieria unității 
cei 10.000 de lei, donația 
asociației din Scoarța. 

Banii vor fi folosiți pentru 
achiziționarea materiale-

lor sanitare pentru perso-
nalul unității, dar și pentru 
dezinfectanți. 

Mi s-a spus că aceasta a 
fost prima și unica sponso-
rizare primită de SJU Târ-

gu-Jiu", a declarat primarul 
Stamatoiu.

Edilul local spune că 
gestul celor de la asociația 
din Scoarța de a oferi bani 
pentru unitatea medicală 

din Târgu-Jiu poate fi urmat 

și de alte structuri similare, 

asta deoarece unitatea sa-

nitară din municipiu are ne-

voie, acum, de orice ajutor.

Angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj verifică, până pe 
15 mai, modul în care au fost salubrizate cursurile de apă din judeţ 
şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi de 
către primării.

Până la această dată au fost verificate cursurile de apă de pe raza loca-
lităţilor: Leleşti, Arcani, Stăneşti, Scoarţa, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, 
Peştişani, Runcu, Tismana, Novaci, Săcelu, Crasna, Padeş, Ciuperceni, Go-
dineşti, Aninoasa, Vladimir şi Săuleşti.

„Au fost depistate cantităţi răzleţe de depozite necontrolate, gunoaie, de-
şeuri menajere, deşeuri de construcţii sau PET-uri. Pentru fiecare caz în parte, 
s-au dispus măsuri concrete de desfiinţare a acestor depozite într-un termen 
scurt. în cazul în care aceste termene nu vor fi respectate, se vor aplica sanc-
ţiuni contravenţionale", anunţă SGA Gorj.

Acţiunea de verificare vizează existenţa depozitelor de deşeuri şi de mate-
rial lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de 
scurgere ale podurilor şi podeţelor, existenţa depozitelor de material lemnos 
pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite şi modul în care au 
fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale 
în localităţi.

Totodată, vor fi verificate zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă unde 
s-au produs inundaţii în anul 2019, inclusiv cele semnalate de autorităţile pu-
blice locale.

Controale pe cursurile de apă din județControale pe cursurile de apă din județ


