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HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajamentului 
pastoral al Comunei Scoarța, 

Județul Gorj
Art.1 (1).Se aprobă Proiectul de amenajamentul pastoral valabil pentru toate 

pajiștile permanente aflate pe raza Comunei Scoarța, prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă  din prezenta hotărâre;

        (2). Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani; 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 

Scoarța, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Scoarta, Instituției Pre-
fectului – Județul Gorj, persoanelor intresate și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare la sediul primăriei.

Nr._19_/28.08.2020

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Planului anual 

de acţiune privind serviciile sociale 
furnizate în anul 2020 la nivelul 
Comunei Scoarţa, Județul Gorj

Art.1.Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale furnizate în 
anul 2020 la nivelul Comunei Scoarţa, Județul Gorj, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;

 Art.2.Primarul comunei Scoarţa, judeţul Gorj va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;

Art.3.Secretarul Comunei Scoarţa va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), Primarului 
Comunei Scoarţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Nr._20_/28.08.2020

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de transmitere a 
unor imobile din domeniul public 

al Județului Gorj în domeniul public 
al Comunei Scoarța, Județul Gorj
Art.1 (1). Se solicită transmiterea imobilelor (terenuri) pe care sunt amplasate 

două fântâni din proprietatea publică a Județului Gorj în proprietatea  publică a 
Comunei Scoarța, Județul Gorj astfel:

-un teren în suprafață de 4mp aflat pe sectorul de drum DJ 665C cuprins între 
km 18+419 și km 20+593 (teren înscris în cartea funciară nr.37231 a localității 
Scoarța, având numărul cadastral 37261), teren pe care se află amplasată parțial 
Fântâna Capu satului Bobu conform planului de amplasament și delimitare imobil 
care constituie anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Scoarța nr.15 din 30.03.2020 
privind declararea unor bunuri ca bunuri de uz și de interes public local;

-un teren în suprafață de 16mp aflat pe sectorul de drum DJ 665C cuprins în-
tre km 18+419 și km 20+593 (teren înscris în cartea funciară nr.37231 a localității 
Scoarța, având numărul cadastral 37261), teren pe care se află amplasată Fân-
tâna Bobaia conform planului de amplasament și delimitare imobil care constituie 
anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Scoarța nr.15 din 30.03.2020 privind decla-
rarea unor bunuri ca bunuri de uz și de interes public local;

(2)Solicitarea de transmitere a imobilelor prevăzute la alin.(1) din proprietatea 
publică a Județului Gorj în proprietatea publică a Comunei Scoarța se face în sco-
pul modernizării și reabilitării fântânilor publice existente pe imobilele (terenurile) 
menționate la alin.1 al prezentului articol;

(3)Ne luăm angajamentul de menținere afectațiune de uz și interes public local 
și a regimului juridic de bun proprietatea publică;

(4)Cheltuielile privind transmiterea imobilelor din proprietatea publică a 
Județului Gorj în proprietatea  publică a Comunei Scoarța vor fi suportate de UAT 
Scoarța; 

Art.2.Se împuternicește Primarul Comunei Scoarța să semneze în numele și 
pentru UAT Scoarța actele necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri;

Art.3.La  data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al UAT Scoarța nr.70/2019;

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul se-
cretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Scoarța, 
Prefectului judeţului Gorj şi se aduce la cunoştiinţă publică.     

Nr._21_/28.08.2020

HOTĂRÂRE
privind modificarea începând cu anul fiscal 

2021 a nivelurilor valorilor impozabile, 
impozitelor, taxelor locale și a altor taxe 

asimilate acestora, precum și a amenzilor 
prevăzute  de Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal prin indexarea cu rata inflației 
în procent de 3,8%

Art.1.Se aprobă începând cu anul fiscal 2021 modificarea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei pre-
cum și limitele amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
prin indexarea cu rata inflației în procent de 3,8% ;

Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021 și 
va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de specialitate al primarului Comunei 
Scoarța;

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Gorj, 
Primarului Comunei Scoarța și aparatului de specialitate al primarului prin grija 
secretarului unității administrativ teritoriale.

Nr._22_/28.08.2020
 Anexa

la H.C.L. nr. 22 din 28.05.2020 privind modificarea începând cu anul fiscal 2021 a nivelurilor 
valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora precum și 
a amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin indexarea cu rata 
inflației în procent de 3,8%

PENTRU ANUL 2019 SE STABILESC URMĂTOARELE IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE 

   
1.Calculul impozitului pe CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIE-

TATEA PERSOANELOR FIZICE
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea per-

soanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoa-
rea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona 
în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. 
(2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
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-rangul IV, zona A-1,10 , zona B- 1,05 pentru satul de reședintă de comu-
nă;

-rangul V, zona A -1,05 , zona B – 1,00 pentru satele componente

2. CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE 
ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozi-
tul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra 
valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator auto-
rizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de pro-
prietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplica-
rea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile .

3.CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE 
PERSOANELE JURIDICE

Pentru CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU 
DEŢINUTE DE PERSOANELE JURIDICE, impozitul/taxă pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impoza-
bile a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădi-
rii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 
5%.Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are 
în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul aces-
teia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază terito-
rială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi 
datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoa-
nele juridice, impozitul/taxă pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08%-0,2%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

4. Impozitul pe teren şi taxa pe teren
Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează 

pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se 
prevede altfel. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală 
a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
în condiţii similare impozitului pe teren. Impozitul prevăzut la alin.(1), denumit în 
continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se da-
torează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este 
amplasat terenul. Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, 
nu se datorează impozitul pe teren.

4.Calculul impozitului/taxei pe teren
Impozitul/taxă pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul 

localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, 
conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în intravi-
lan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 
precum impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

NIPL- nivel impozit prevăzut de lege;
NIA- nivel impozit aprobat de Consiliul Local  indexat cu indicele de 

inflație – 3,8%

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 
se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei  terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coefici-
entul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele 
din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar, sume ce sunt actualizata cu rata 
inflatiei de 3,8%:

Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie cores-
punzător prevăzut în următorul tabel:

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane 
juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 
se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi 

cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de 
corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
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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

Extinderea, reabilitarea și modernizarea Școlii Extinderea, reabilitarea și modernizarea Școlii 
Gimnaziale Scoarța, în linie dreaptăGimnaziale Scoarța, în linie dreaptă

,,Ca întotdeauna pus pe 
fapte nu doar vorbe și pro-
misiuni, în urma semnării 
contractului de proiectare 
și execuție în luna martie a 
anului curent a fost elaborat 
proiectul tehnic, a fost emisă 
autorizația de construire și 
azi, 04 iunie 2020, au început 
efectiv lucrările de ,,REABI-
LITARE, MODERNIZARE 
ȘI EXTINDERE A ȘCOLII 

Autoritățile locale din comuna Scoarța au reușit să deschidă șantierul din școala 
gimnazială a localității, asta la opt luni de la semnarea contractului cu PNDL. 
Mai precis, primarul comunei a obținut o finanțare de peste 700.000 de lei pentru 
reabilitarea, modernizarea și extinderea acestei unități de învățământ, dar abia 
pe patru luna aceasta, firma care a câștigat realizarea investiției s-a apucat, 
efectiv, de treabă. 

GIMNAZIALE SCOARȚA". 
Vă mulțumesc tuturor pen-
tru înțelegerea și încrederea 
acordată, așa cum am pro-
mis mă țin de cuvânt și nu 
ne vom opri aici!”, a trans-
mis, ieri, bucuros, primarul 
Ion Stamatoiu. Așa cum 
spune primarul, Școala Ge-
nerală din comuna Scoarța 
va fi modernizată și extinsă. 
Edilul Ion Stamatoiu a reușit 

să obțină o finanțare prin PNDL 
2, fiind ajutat și de colegii de par-
tid de la centru pentru a obține 
banii necesari acestei investiții. 
,,PSD care a demonstrat că indi-
ferent de culoarea politică a spri-
jinit toate UAT- urile și pe aceas-
tă cale mulțumim atât domnului 
președinte Cosmin Popescu, cât 
și domnilor parlamentari PSD 
Gorj”, a menționat, la acea vre-
me, primarul Stamatoiu. 

Un copil din o sută are tabletă în comună

În cele două şcoli din comuna 
Scoarţa învaţă 350 de elevi. Foarte 
puţini au acces la şcoala online în 
această perioadă. 

„Situaţia este destul de gra-
vă. Avem în jur de 350 de copii la 
Scoarţa. 

Foarte puţini învaţă online. 56 nu 
au niciun mijloc, ceilalţi au telefoa-

Un copil din 100 are un laptop ori o tabletă. Este situaţia dificilă 
din comuna gorjeană Scoarţa. Primarul Ion Stamatoiu atrage 
atenţia că nu are fonduri suficiente să cumpere astfel de dis-
pozitive copiilor, ca să poată învăţa online. În comună, sunt 
familii fără curent electric, iar de internet nici nu încape vorba. 
„Timpul va demonstra că aceste clase, aceste generaţii vor fi 
pierdute”, exclamă primarul.

nele părinţilor, copii care au perso-
nale sunt foarte puţini. La Scoarţa, 
1% din copii au tablete. 

Cum se vor descurca şi ce ne 
aşteaptă, nu ştiu", a spus primarul, 
la Radio Infinit.

Primarul Ion Stamatoiu a adă-
ugat că şcolarii vor avea mult de 
pierdut, iar aceste luni îşi vor lăsa amprenta în educaţia copiilor. 

„Din bugetul local, primăria nu 
se va putea descurca. Avem mari 
probleme cu încasările la nivelul lo-
calităţii. 

Avem sume mari pe care nu le 
putem încasa. Sunt oameni care nu 
au curent, cum sunt în comunitatea 
de romi. 

Nu mai vorbim de internet în zo-
nele respective. Noi, ca autoritate, 
nu vom putea asigura fonduri pen-
tru dotarea copiilor cu laptopuri sau 
tablete. 

Am înţeles că vor fi deblocate 

150 de milioane de lei pentru tablete. 
Până nu vedem banii alocaţi, noi nu pu-
tem vorbi. 

Una e să vorbească doamna ministru 
de acolo de la minister și alta e să co-
boare printre noi, în teren. Educaţia va 
lăsa de dorit. 

Nu merg programele, copiii se uită 
fiecare în altă parte, sunt preocupaţi de 
altceva. 

Nu pot să înveţe pe telefoane. Timpul 
va demonstra că aceste clase, aceste 
generaţii vor fi pierdute. Vor rămâne cu 
acest handicap toată viaţa", a mai decla-
rat Stamatoiu.
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În cea mai mare şcoală din 
Scoarţa, unde învaţă de regulă 
circa 150 de elevi, din 2 iunie, 
au revenit la pregătire elevii din 
clasa a opta. 

Doar 15. Aceştia sunt împăr-
ţiţi în două grupe ca să se res-
pecte distanţa socială.

Atât pentru elevi, cât şi pen-
tru profesori, autorităţile asigu-
ră măştile de protecţie pe care 
aceştia le poartă în timpul ore-
lor. „Ca totul să decurgă normal, 
primăria va asigura pentru copii 
măşti. Le vom dona şcolii. Copi-
ii nu pot, şcoala are bugetul ei, 

Primăria Scoarța va dona măști elevilor
Elevii şi profesorii din comuna gorjeană Scoarţa vor 
primi măşti din partea primăriei. Autorităţile au găsit 
fonduri ca să asigure măşti de protecţie pentru elevi 
când se vor întoarce la şcoală. În cele două unităţi 
de învăţământ, au fost refăcute stocurile de materiale 
dezinfectante şi sălile vor primi câte şapte sau opt 
copii.

rupem de la noi şi le vom 
cumpăra măşti copiilor. Am 
pregătit şi microbuzele. Va 
fi dezinfectant la intrare. 
Asistentele comunitare vor 
avea termometre digitale, 
vor lua temperatura copiilor. 
Vor fi la şcolile din Budieni 
şi Scoarţa tot timpul. Prin 
acelaşi triaj vor trece şi pro-
fesorii. Fiecare asistent co-
munitar va însoţi microbuzul 
până când copiii şi profeso-
rii vor ajunge acasă", a de-
clarat primarul Ion Stama-
toiu. Şcolile vor primi elevii 

după noi reguli. Distanţa 
socială va fi regula de aur, 
iar toţi şcolarii şi dascălii vor 
trece prin triajul epidemiolo-
gie. „De la intrare, am făcut 
marcaje specifice distanţei 
sociale. Am făcut marcaje 
şi în hol, e un preş cu dez-

infectant la intrarea în şco-
li, în sălile de clasă. Avem 
dezinfectanţi pentru toţi cei 
care intră. Avem 15 copii de 
clasa a opta, la şcoala din 
centrul comunei, la Scoarţa. 
Sunt împărţiţi pe două gru-
pe: opt într-o clasă, şapte în 

cealaltă clasă. Sunt afişaţi 
pe uşa de la intrare în cla-
să, în săli sunt băncuţe la 
distanţă de doi metri. Pe 
fiecare bancă este trecut 
numele elevului”, a mai 
spus primarul din Scoarţa, 
Ion Stamatoiu.

Georgiana Blidea a început 
afacerea împreună cu soţul ei în 
urmă cu doi ani. Deşi lucrează 
la o societate care oferă credite 
agro, a pornit afacerea cu banii 
economisiţi şi fără fonduri euro-

O familie din Gorj dezvoltă o afacere...parfumată
O familie din Gorj vinde flori proaspete de tranda-
firi Roşa Damascena Trigintipetala pentru dulceaţă, 
dar oferă şi o gamă de produse preparate în casă. 
Plantaţia de trandafiri este în satul Budieni al comu-
nei Scoarţa, iar obiectivul este acela de a produce în 
viitor ulei de trandafir, al cărui preţ este de 15.000 de 
euro litrul.

pene.
Totul a început în anul 

2018. ,,Cei 1500 de butaşi 
de trandafiri i-am plantat în 
iarna anului 2018. Prima 
producţie a fost anul trecut, 

atunci când am recoltat 400 
de kilograme de petale. O 
parte le-am vândut direct, 
preţul fiind de 50 de lei ki-
logramul, dar am făcut şi 
500 de borcane cu dulceaţă 
pe care le-am vândut cu 15 
lei 200 de grame, am făcut 
oţet de trandafir, hidrolat 
de trandafir care se folo-
seşte la creme pentru ten, 
la săpunuri, sare de baie, 
la prăjituri, la dulceaţă, pe 

care l-am dat cu 
100 de lei litrul, dar 
şi cidru de tranda-
fir. Acest cidru nu 
l-am vândut, pen-
tru că acum l-am 
scos, că trebuie 
lăsat de la un an la 
altul şi vrem să ve-
dem noi cum este. 
Am recoltat acum, 
de exemplu, şi am 
pus la uscat pen-
tru ceai, care este 
foarte bun pentru 
afte, pentru stomac 
și pentru regalarea 
tranzitului", a pre-
cizat Georgiana 
Blidea.

Îngrijirea tran-
dafirilor nu este 
deloc uşoară şi 

necesită o grijă deosebită, 
mai ales în această perioa-
dă când se recoltează flori-
le. ,,Mie îmi plac trandafirii 
şi am căutat acel gust al 
copilăriei. L-am găsit în dul-
ceaţa de trandafiri. Pentru 
acest soi de trandafiri am 
găsit butaşi în Bulgaria. 

Pe site-urile din Româ-
nia nu găseşti aşa ceva şi 
nici informaţii corecte des-
pre aceşti trandafiri. Ne-am 
apucat să studiem cărţi din 
Bulgaria şi Turcia. Aceşti 
trandafiri înfloresc numai 
în perioada 15 mai-15 iu-
nie, se recoltează floarea 
numai dimineaţa între ora 
5 şi 9, în rest se taie la fel 
ca și ceilalţi, rezistă foarte 
bine iarna, au şi ei dăună-
tori şi îi stropim cu ulei de 
portocal. în ţară sunt două 
locuri unde se mai cultivă 
trandafiri din acest soi, pe 
lângă Hunedoara şi pe la 
Bistriţa. La Tismana mai 
cultivă cineva, dar alt soi de 
trandafir", a mai spus Geor-
giana Blidea.

Investiţia a fost făcută 
fără fonduri europene, iar 
obiectivul este acela de a 
produce uleiul de trandafir. 
,,Am investit 20.000 de lei. 

Numai butaşii au costat 
13.000 de lei. Anul trecut 
am avut o producţie de 
400 de kilograme de flori şi 
nu a fost tocmai un an bun, 
pentru că nu a plouat. A 
fost destul de dificil. Pentru 
anul acesta estimăm o pro-
ducţie de aproximativ 700 
de kilograme. Ne dezvol-
tăm încet, pentru că obiec-
tivul nostru este acela de a 
produce ulei de trandafir. 
Acesta se vinde cu 15.000 
de euro litrul şi pentru un 
litru este nevoie de 4 tone 
de petale. în prezent nu 
avem nici piaţă de desfa-
cere, vindem produsele la 
cunoscuţi sau pe internet. 
Vrem să ne şi înregistrăm 
produsele în viitorul apropi-
at", a mai spus Georgiana.

Terenul pe care sunt 
cultivaţi trandafirii este în-
tr-o zonă izolată, lângă 
pădure. Şi anul acesta ki-
logramul de petale de tran-
dafir se vinde cu 50 de lei, 
iar cei care merg direct în 
plantaţie să recolteze pot 
să cumpere cu 25 de lei 
kilogramul. Cei care vor să 
încerce aceste produse pot 
accesa pagina de facebook 
,,Cămara cu savoare".
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Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 

are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are 

obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor.

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în 
cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de 
proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului 
în care se înstrăinează.

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică 
în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modi-
ficarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia 
are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în 
a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de 
la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în 
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în con-
diţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei 
reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru 
se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar 
impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anu-
lui următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, 
ca anexă la declaraţia fiscală.

 Plata impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 

31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul 

an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, per-
soane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri am-
plasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) 
se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Zonarea localității Scoarța se menține așa cum a fost aprobată prin 
H.C.L.nr.30 din 23.06.2014, astfel:

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă
Art.1.Se alege preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni (iunie  2020 

– august 2020) domnul consilier local COCHECI ION;
Art.2.Prezenta se va comunica Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului 

Comunei Scoarța și se va aduce la cunoștiință publică.
Nr._23_/28.08.2020

INTRAVILAN : 
RANGUL IV – satul Scoarța – sat reședință astfel :
- pentru contribuabilii care au proprietăți riverane la D.N. 67 și cătun Cîrţîneşti  

partea  asfaltată  -  ZONA A                        
- pentru contribuabilii din cătunele Salcia, Beacu Mare, Beacu Mic, Hanca și 

cătun Cîrţîneşti partea  neasfaltată  - ZONA B – curți construcții;
RANGUL V –  celelalte sate componente astfel:
- pentru contribuabilii din satul Lazuri, având proprietăți riverane la DN 67, satul 

Bobu, satul Mogoșani, satul Cîmpul Mare, satul Lintea, satul Copăcioasa,satul 
Budieni, satul Colibaşi, satul Cerătul de Copăcioasa, satul Pişteşti din Deal - 
ZONA A;

 - pentru contribuabilii din satul Lazuri care nu au proprietăți riverane la DN 67 
-  ZONA B;

EXTRAVILAN :
ZONA  A : 
1.Lunca Blahniței (Podul Blahniței DN67 – Hotar Tg Cărbunești) 
2.Lunca Amaradiei (hotar Bălănești – terasament Calea ferata – Rîul Zlasti 

(Hoaga ) 
ZONA B
1.Lunca Budieni (hotar Dănești – terasament Cale ferată – riul Zlasti);
2.Lunca Scoarței (DN 67 – Hodinău – Țărățăl );
3.DN 67 (Stinga ) – DJ (Raba – Săcelu) – Hotar Săcelu – Obreja (partea de 

Vest ) 
ZONA C
1.Biclani, Pirvulesti, Strimba, Drăgoieni, Botești ;
2.Cerăt de Copăcioasa ;
3.Terenuri situate la Sudul D.N. 67 din Copăcioasa, Lintea, Scoarța, Lazuri, 

Raba, Colibași și Cimpul Mare;
ZONA D
1.Terenurile situate la Nord de D.N. 67 si D.J. (Raba – Săcelu ) 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
 Calculul impozitului
(1)Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocu-

lui de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2)În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţi-

rea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare 
din tabelul următor:

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% .
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impo-

zitul pentru motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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Pompiliu Marcea, cetățean de onoare al orașului Târgu-CărbuneștiPompiliu Marcea, cetățean de onoare al orașului Târgu-Cărbunești
În ziua de 24 mai 2020 a avut loc faza finală a Festivalului Internațional de Literatură 

,,Tudor Arghezi”, desfășurat în perioada 21-24 mai,  ediția a XXXX-a, care s-a ținut on-
line din cauza instituirii stării de urgență prin Decret Prezidențial, perioadă în care toate 

întrunirile au fost anulate.  Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Literatură ,,Tudor 
Arghezi” este una cu totul specială. Mai întâi pentru că se împlinesc nu doar 40 de ani de Fes-
tival (din care 15 ani de Festival Internațional), ci și 140 ani de la nașterea lui Tudor Arghezi. 
Mai apoi pentru că este prima ediție on-line. CJCPCT Gorj organizează festivalul sub patro-
najul Consiliului Județean Gorj, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, având ca 
parteneri Teatru Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Primăria și Consiliul Local Târgu-Cărbunești.  Cu 
acestă ocazie Primăria orașului Târgu-Cărbunești i-a acordat  profesorului universitar Pompiliu 
Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist, post-mortem, titlul de ,,Cetățean de 
Onoare” al orașului Târgu-Cărbunești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 24 martie 
2020, dată cu prilejul comemorării a 35 de ani de la disparitia sa, în semn de aleasă prețuire 
pentru contribuția adusă în literatura română și dezvoltarea învățământului românesc, precum 
și a scrierilor sale rămase în Templul Culturii Neamului Românesc. În anul 1995, la 10 ani de la 
moartea sa, i s-a acordat post-mortem titlul de ,,Cetățean de Onoare” al comunei Scoarța, fiind 
prima personalitate a comunei care primește acest titlu, iar în anul 2014 și  Municipiul Târgu-
Jiu i-a acordat acest titlu. Ce frumos că autoritățile publice nu își uită fiii plecați așa cum nici 
aceștia, nu au uitat ținuturile unde s-au născut, au crescut și au învățat. Totodată, laureaților 
Vasile Igna – Cluj Napoca și Ioan Holban –Iași ai Premiului național Opera Omnia al Festivalului 
de Literatură menționat mai sus li s-a  acordat titlul de “Cetățean de Onoare” al orașului Târgu-
Cărbunești. 

 Pompiliu Marcea s-a născut la data de 20 octombrie 1928 în localitatea Ștefănești, lân-
gă Târgu –Cărbunești, iar la nici trei ani, în anul 1931, familia se stabilește în satul Colibași, 
comuna Scoarța, județul Gorj. Se stinge din viață la vârsta de 56 de ani într-un mod tragic 
și neelucidat, fiind asasinat la data de 27 martie 1985. Acesta a fost găsit mort, plutind pe 
apa lacului Herăstrău din București, la orele prânzului cu lovituri puternice la cap si tăieturi în 
palme.A absolvit șapte clase primare la Școala Primară din satul Colibași în perioada 1935-
1942, precum și Școala Normală din Târgu-Jiu, în perioada 1942-1950, și patru ani Facultatea 
de Filologie la Universitatea București, în perioada 1950-1954, luând numai premiul I an de an 
pe întreaga perioadă a celor 19 ani de studii. La toate examenele de admitere susținute, a fost 
admis primul pe listă și a terminat ca Șef de promoție atât Școala Normală, cât și Facultatea, 
cu Diplomă de merit și Bursă republicană. Și-a luat doctoratul în filologie într-un mod remarcabil 
în anul 1968 și a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. Pompiliu Marcea a fost copil 
de țărani moșneni și era mândru de originile sale țărănești și gorjenești. Iată ce spune într-un 
volum: ,,Sunt fiu de ţărani şi, pe cât mi-a stat în putinţă, am evitat să mă dezrădăcinez, ,,să de-
vin ciocoi”, cum se mărturiseşte un personaj sadovenian. Am păstrat în cele mai ascunse fibre 
ale sufletului tot ceea ce satul din Gorj în care m-am născut şi am crescut mi-a sădit, valorile 
lui morale. Cât am reuşit să le aplic în viaţa practică, îmi vine greu să apreciez. Poate aş avea 
multe să-mi reproşez, căci împrejurările vieţii m-au îndepărtat, mai degrabă, de matricea etnică. 
Am avut prilejul şi, nici vorbă, privilegiul de a petrece ani buni în mari oraşe ale occidentului, am 
cunoscut o lume supercitadinizată. Dar,în mijlocul acestei lumi, Patria îmi apărea în primul rând 
sub forma satului natal, unde, vorba lui Blaga, s-a născut veşnicia. Ţăranul este principalul erou 
al istoriei noastre, el a apărat cu preţul sângelui brazda râvnită de năvălitorii veacului, el a creat 
tezaurul folclorului nostru, el a îmbogăţit, cu înţelepciunea sa, expresivitatea limbii române şi 
mai presus de orice, el ne-a dat şi ne dă pâinea zilnică. Nu degeaba Eminescu, care a fost nu 
numai un poet nepereche, dar şi un gânditor de aceeaşi talie, consideră că ,,ţăranul a fost şi 
rămâne elementul fundamental al vieţii româneşti””. Gândiţi-vă, vă rog, - un copil de ţărani din 
Gorj, ca mulţi alţii, fără biblioteci în casa părintescă, fără meditatori, porneşte pe drumul anevo-
ios al ştiinţei, al culturii bazându-se la început, pe ceea ce acumulase în şcoala primară şi pe 
zestrea nativă pe care i-o dăduse mediul în care s-a născut. Copilul, tânărul şi omul matur, Pom-
piliu Marcea, a intrat însă avid de cunoaştere, în lumea cărţilor, a literaturii, devenind treptat, 
printr-o neobosită muncă intelectuală, sistematică, o personalitate în istoria şi critica literară, un 
universitar preţuit de studenţii şi profesorii cu care a avut întâlniri în ţară şi străinătate. Viaţa lui 
de mult se consuma în biblioteci, cufundat în lectura din care au ieşit cărţile publicate şi cursurile 
universitare. Pompiliu Marcea a fost primul scriitor român care a scris prima monografie com-
pletă despre scriitorul transilvănean Ioan Slavici în 1965, carte care a primit premiul Academiei 
Române ,,B.P. Hașdeu” urmând și alte scrieri, devenind specialist în Slavici. Pompiliu Marcea a 
fost primul scriitor român care a scris primul Dicționar de personaje din literatura română intitu-
lat ,,Umanitatea sadoveniană de la A la Z”, lucrare de pionierat în cultura neamului românesc, 
asemenea lui Balzac în Franța și Dostoievski în Rusia, iar în anul 1976 primește premiul Uniunii 
Scriitorilor din București pentru cartea ,,Lumea operei lui Sadoveanu”.Pompiliu Marcea a fost 
redactor la Editura pentru Literatură, apoi director la Editura pentru Literatura Universală, unde 
și-a adus aportul la editarea și publicarea unor scriitori interziși de regimul politic de la acea vre-
me.   Pompiliu Marcea a predat timp de peste 30 de ani la Universitatea din București și la mai 
multe Universități europene Sorbona din Paris, Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf din Germania. 
A scris peste 2500 de articole si emisiuni radio-tv și 14 cărți care au rămas în Tezaurul Culturii 
Românești.Pompiliu Marcea a fost un mare erudit, un ilustru intelectual, un Patriot desăvârșit 
și un Român adevărat, un Erou al rezistenței prin cultură, jertfă pe Altarul Culturii Neamului Ro-
mânesc. Pompiliu Marcea este una din marile personalități ale criticii și istoriei literare românești 
de la mijlocul secolului al XX-lea, fiind cel mai mare critic literar dat de Gorjul istoric după cel 
de-al Doilea Război Mondial, un profesor universitar și un scriitor, un cercetător care si-a devo-
tat viața carierei sale. Fără rezerve putem spune că Pompiliu Marcea  prin tot ceea ce a făcut 
și a scris își găsește locul în Pantheonul Culturii Naționale.Pompiliu Marcea, un nume care a 
creat istorie!S-a scurs un sfert de veac de când a avut loc prima manifestare culturală dedicată 
lui Pompiliu Marcea sub egida Consiliului Județean Gorj,  Prefecturii Județului Gorj, Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj, Primăria municipiului Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”, Muzeul 
Județean Gorj, Protoieria Târgu –Jiu, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Căminul Cultural ,,Pom-
piliu Marcea” și Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea”,  Consiliul Local Scoarța și Fundațiile: I. 
C. Drăgan Europa și Pompiliu Marcea, intitulată „Simpozion Cultural Național Pompiliu Marcea - 
critic și istoric literar – fiu al comunei Scoarța”. De atunci, dar mai ales în ultimul timp, sub atenta 
implicare a nepoților scriitorului, an de an s-au desfășurat la Târgu-Jiu și/sau Scoarța, Bobu și 
Budieni, manifestări culturale în memoria scriitorului la care au fost prezente personalități ale 
culturii românești la nivel național, județean și local, autorități locale și județene, cadre didactice 
și elevi, precum și un numeros public. Manifestările sunt cuprinse anual în Agenda Culturală 
a județului Gorj, care pe viitor trebuie continuate, dezvoltate și promovate mai mult și mai bine 
prin implicarea instituțiilor de cultură, autorităților locale și județene, de această dată, însă, fără 

implicarea familiei ca până acum, manifestări ce cad în sar-
cina acestora pentru păstrarea perenității scrierilor sale lăsate 
moștenire culturii neamului românesc, precum și cunoașterea 
activității criticului și istoricului literar, a profesorului Pompiliu 
Marcea de generațiile viitoare. Pe viitor autoritățile județene, 
locale, instituțiile de învățământ și cultură au datoria sacră să 
continue manifestările realizate până în prezent cu atâta tru-
dă de către nepoții scriitorului și familia acestuia  pentru ca 
generațiile viitoare să cunoască cât mai multe despre viața și 
activitatea lui Pompiliu Marcea, despre opera scrisă de acesta, 
așa cum spunea și Marin Sorescu într-un articol: ,,Opera lui 
Pompiliu Marcea ar trebui editată și reeditată și repusă în cir-
cuitul ei firesc”. 

Numele reputatului profesor universitar Pompiliu Marcea, critic și istoric literar  a fost acor-
dat, în respectul și amintirea sa, pe perioada unui sfert de secol (1995-2020) pentru:

- Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
- Cetățean de Onoare Post-mortem al Comunei Scoarța, 1995.
- Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
- Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
- Simpozionul Cultural anual „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu și Scoarța, 1995.
- Revista culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
- Placă memorială la Casa părintească din Colibași - Scoarța, 1995.
- Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu, 1995.
- Placă memorială la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 1995.
- Școala Gimnazială „ Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu, 1998.
- Cartea „Pompiliu Marcea sau despre vocația muceniciei literelor românești”, 1998.
- Strada „Pompiliu Marcea” din municipiul Tg-Jiu, 2013.
- Cetățean de Onoare Post-mortem al Municipiului Târgu-Jiu, 2014.
- Bustul „Pompiliu Marcea” la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, donat de 

Fundația Culturală ce-i poartă numele, 2014.
- Concurs școlar județean anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului”, dotat cu di-

plome si premii în bani, finanțat de Consiliul Județean Gorj și Fundația Culturală „Pompiliu 
Marcea”, 2017.

- Stea pe Aleea Celebrităților din municipiul Tg –Jiu, 2018.
- Cartea „POMPILIU MARCEA – 90 de ani de la naștere”, 2018.
- Revista omagială ,,P. Marcea”, 2018.
- Cruce de pomenire – Cimitirul Muzeu-Măceșu, 2019.
- Pompiliu Marcea - Un dicționar al scriitorilor români contemporani – Volumul IX- ediția a 

II-a revizuită – Editura TipoMoldova, Iași, 2020.
- Revista - carte „Ceașca de cafea” – minilunar cultural, literar, artistic, 2020.
- Cetățean de Onoare Post-mortem al orașului Târgu-Cărbunești, 2020.
- Revista „Pompiliu Marcea”, anual. 
- Diplome și premii „Pompiliu Marcea”, anuale pentru creații literare.
- Bust din bronz ,,Pompiliu Marcea”, 2020.
Bustul a fost finalizat la 27 martie 2020, zi în care s-au împlinit 35 de ani de  la moartea sa 

și urmează să fie amplasat în fața instituțiilor de cultură ce-i poartă numele Căminul Cultural 
și Biblioteca Comunală din Scoarța, construcții care intră într-un amplu proces de reabilitare și 
modernizare, realizat de Compania Națională de Investiții din România. Festivitatea de dezveli-
re se va face la o dată ulterioară, când voi reveni cu noi amănunte. Fără falsă modestie putem 
spune că, obiectivele menționate mai sus, realizate în memoria unchiului nostru, au urmărit ca 
numele său, să dăinuie din veac în veac, pentru ca generațiile viitoare să cunoască opera și 
personalitatea acestuia. Nume mari ale culturii naționale, prezente la manifestările culturale 
organizate de familia scriitorului pe parcursul ultimilor 25 de ani, ne-au felicitat și au apreciat 
eforturile noastre conjugate pentru cinstirea memoriei scriitorului, lucru pe care puțini au reușit 
să îl facă la nivel național pentru mari scriitori români. 

În cei 25 de ani de activitate, Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea” și-a îndeplinit și depășit 
prin implicarea nepoților scriitorului Ion Marcea, Mircea Ganea și Constantin Ganea toate obiec-
tivele cuprinse în statut cu o singură excepție: reeditarea operei scriitorului din motive de ordin 
financiar, deziderat pe care, totuși nu il vom abandona în măsura posibilităților finaciare de 
care vom dispune. Pe acestă cale aduc cele mai calde mulțumiri domnului primar al orașului 
Târgu-Cărbunești, prof. Dănuț Birău, precum și Consiliului Local Târgu-Cărbunești, care au 
acordat titlul post-mortem de ,,Cetățean de Onoare”, în urma demersurilor întreprinse în numele 
Fundației Culturale ,,Pompiliu Marcea” de nepoții scriitorului. De asemenea, multumesc,  lucru 
pe care n-am ezitat să-l fac ori de câte ori am avut ocazia, în scris sau verbal,  tuturor per-
soanelor si personalităților de la nivel național, județean sau local, autorităților la nivel  central 
sau local, administrațiilor județene și locale, instituțiilor de învățământ și de cultură de la nivel 
național, județean sau local, tuturor cadrelor didactice,  care au fost alături de familia și nepoții 
scriitorului prin implicarea și susținerea demersurilor făcute  în ultimi 25 de ani, de la organi-
zarea primului Simpozion Național ,,Pompiliu Marcea”(martie 1995), până în prezent, pentru 
păstrarea memoriei neșterse peste ani, din veac în veac pentru generațiile viitoare, pentru eter-
nitate a celui care a fost Pompiliu Marcea , personalitate proeminentă a literelor românești din a 
doua jumătate a secolului al XX -lea. Credem că a venit momentul de acum încolo, ca instituțiile 
județene și locale să se implice în promovarea acțiunilor-manifestărilor culturale organizate în 
memoria scriitorului, să preia astfel eforturile depuse în acest scop de nepoții scriitorului. Am trăi 
atunci bucuria permanentizării manifestărilor cât și continuarea Proiectului Educativ Județean 
anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului ” în parteneriat cu Consiliului Județean Gorj 
și autoritățile locale. Considerăm că rolul principal în organizarea manifestărilor viitoare revine 
conducerii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, 
Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Bibliotecii Județene „Christian Tell”, Primăriei comunei 
Scoarța și Căminului Cultural „Pompiliu Marcea” și Bibliotecii Comunale „Pompiliu Marcea” in-
cluzând personalitatea scriitorului, nume de referință în literatura română în circuitul cultural 
gorjean. Manifestările culturale sunt prinse an de an în Agenda Culturală a județului Gorj, așa 
că nu ar trebui să existe nici un impediment în organizarea acestora. Pot să afirm că suntem 
mândri de ceea ce am reușit să facem pentru cinstirea memoriei unchiului nostru, prof. univ. 
dr. Pompiliu Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist,  lucruri care vor dăinui 
indiferent de vremuri, nu numai mental, ci și vizual pentru generațiile viitoare și îi păstrează vie 
memoria în eternitate acestui român și gorjean de excepție. 

ION MARCEA
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O
peratorul regional de apă, 
Aparegio SA, a făcut la ju-
mătatea lunii mai un gest 

în premieră pentru abonații săi din co-
muna Scoarța, comună grav afectată 
de seceta prelungită din acest an. 
Localnicii din satul Lazuri au primit 
aproape 600 de bidoane de 5 litri pli-
ne cu apă potabilă, oamenii scăpând 
astfel de povara aprovizionării cu apă 
cel puțin pentru o vreme. 

Satul respectiv este cel mai afec-
tat de secetă, câteva zeci de familii 
de aici spunând că niciodată până 
acum nu au avut parte de apă la robi-
net, asta deși conducta de alimentare 
există în sat. 

Unul din cei mai în vârstă săteni 
este Petre Cârstea, care la cei peste 
70 de ani ai săi spune că niciodată nu 
a văzut apă potabilă la robinet. Cât 
despre bidoane pe care să i le aducă 
cineva la poartă, nici vorbă. 

„Trebuie să coborâm în centrul 
comunei ca să luăm de la magazin. 
În rest, aici de generații întregi lumea 
nu a avut apă. Pentru vite dăm din 
bălți, iar pentru băut cărăm cu carul 
și boii. Acum par să fie condiții mai 
bune, dar nu mai am eu anii ca să 
mă bucur de lucrurile astea pentru 
că acum domnul primar a făcut și 
rețeaua, sapă și la un puț și cred că 
va rezolva și problema asta. Seceta e 
crâncenă și dacă nu plouă nu știu ce 
ne vom face”, a spus bătrânul.

Vizavi de casa lui stă o bătrână 
care a depășit și ea 80 de ani. A prins 
vremurile în care apa din ploaie era 
fiartă și băută după ce se răcea. Fe-
tele sale vin cel puțin o dată pe săp-
tămână de la oraș pentru a-i aduce 
bidoane cu apă potabilă. 

„E o problemă tare grea. Când tră-
ia tata aducea cu secaua, ca pe vre-
muri. Am cărat și cu căruța trasă de 
boi, am prins toate perioadele grele. 
De 30 de ani noi aducem cu mașina 
de la oraș. Mama s-a obișnuit, se 
gospodărește bine, avem și o fântâ-
nă în curte, dar acolo e doar apă din 
ploaie și nu e potabilă. Pe aia o folo-
sim pentru spălat, dar de băut doar 
fiartă e bună”, spune femeia. Cei 
de la Aparegio au lăsat și aici zece 
bidoane, iar la un alt localnic, cu fa-
milie mai numeroasă, au lăsat 50 de 

Localnici din Scoarța, ajutați cu Localnici din Scoarța, ajutați cu 
apă în vreme de secetă!apă în vreme de secetă!

bidoane cu apă. Omul spune că o va 
consuma în câteva zile, dar orice aju-
tor este binevenit.

„Niciodată nu a fost apă potabi-
lă aici. Mergeam la Pojogeni ca să 
aprovizionăm. Merge un prieten cu 
mașina și ne ajută. Acum să vedem 
cu puțul acesta pe care îl sapă primă-
ria dacă va fi mai bine. 

Asta de ne-au adus-o acum ne 
ajunge câteva zile. Pentru animale 
oricum ne trebuie tone pentru că am 
animale multe. Ele beau din baltă, 
dar și aia seacă pe seceta asta”, a 
spus Nicolae Ciocșan.

Primăria Scoarța a alocat o ju-
mătate de milion de lei din bugetul 
propriu pentru a rezolva problema 
alimentării cu apă prin forarea unui 
puț în satul Lazuri. 

Lucrarea e aproape de finalizare, 
dar primarul Ion Stamatoiu se teme 
că oamenii din celelalte sate, acolo 
unde apa ajunge chiar și la program 
în această perioadă, va fi folosită tot 
la irigat, în detrimentul celor care su-
feră din cauza debitelor scăzute. 

Edilul spune că inclusiv el trebuie 
să facă față secetei pentru că acasă 
nu are o conductă separată care să 
alimenteze doar gospodăria sa și, ca 
urmare, când nu e apă în sat și lui îi 
lipsește lichidul vital. 

„Mulți întreabă de ce se oprește 
apa, dar apa nu se oprește. Pompele 
funcționează 24 de ore din 24. Când 
se deschid vanele de alimentare, 
pentru că distribuția pe sate se face 
în baza unui program de două zile 
da și o a treia fără, bazinele ajung la 
jumătate. Pompele nu au atâta pute-
re pentru a suplimenta cantitatea de 
apă care pleacă în conducte. Să nu 
creadă cineva că se închid vanele din 
răutate. 

Apa se distribuie, dar rețeaua fi-
ind goală, iar primii la care ajunge au 
robinetele deschise și furtunurile în-
tinse prin grădini. Fac apel la cetățeni 
să fim mai grijulii un pic cu cei care nu 
pot beneficia de apă. 

E nevoie de apă nu doar pentru 
a uda și apa nu e pentru a uda, chiar 
dacă oamenii spun că plătesc ce 
consumă. Să ne gândim la cei care 
nu au.

Mai sunt și cetățeni care s-au 

branșat ilegal. Pe Facebook mă în-
treabă oamenii de ce le opresc apa, 
dar le spun tuturor că eu ca primar nu 
am conductă separată. Până ajunge 
apa la mine trece pe la 700 de case. 
Și eu sunt în aceeași situație ca toată 
lumea. 

Dimineața când nu este și eu mă 
spăl cu sticla și cu cana, baie îmi 
fac la lighean ca restul lumii. Să nu 
creadă cineva că eu am o altă con-
ductă de apă. Adresez rugămintea să 
ne înțelegem în această privință cel 
puțin până punem în funcțiune forajul 
cel nou din satul Lazuri. 

S-ar putea ca nici atunci să nu fie 
problema rezolvată pentru că oame-
nii vor consuma și mai mult dacă va 
fi mai multă apă în rețea. Vom mai 
fora un puț anul viitor și intenționăm 
să mai forăm unul și în zona Bobu, 
unde există unul vechi, tot în ideea 
de a rezolva problema alimentării cu 
apă pentru toți cetățenii”, a afirmat 
primarul Ion Stamatoiu.

În ceea ce privește operatorul de 
apă, Aparegio a anunțat că dorește 
să mai facă astfel de acțiuni și în alte 
localități din județ afectate de secetă. 

Sunt și alte sate unde oamenii su-
feră din cauza lipsei lichidului vital, 
așa că alte sute de bidoane cu apă 
vor fi împărțite la Peștișani, Runcu și 
Dănești. 

„Este o acțiune gândită și menită 
să vină în sprijinul populației care se 
confruntă cu lipsa apei, având în ve-
dere că prognozele hidrologice emise 
de către Institutul Național de Hidro-
logie și Gospodărie a Apelor pentru 
intervalul mai – iulie 2020 se vor si-
tua la valori cuprinse între 30-50% 
din mediile multianuale lunar. Astfel, 
săptămânal, echipele Aparegio vor 
distribui recipiente cu apă potabilă 
la gospodăriile afectate de secetă. 
Prima acțiune de acest gen a avut 
loc în comuna Scoarța unde au fost 
împărțite 600 de bidoane cu apă po-
tabilă de către angajații societății în 
colaborare cu reprezentanții primăriei 
din comună. Următoarea acțiune va 
avea loc în perioada 22-24 mai 2020 
la Centrul de Exploatare și Distribuție 
Runcu. Campania ,,Facem parte 
din viața ta” se va derula cu sprijinul 
administrațiilor locale”, a menționat 
operatorul regional de apă.


