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HOTĂRÂRE
privind execuția 

bugetului local la data 
de 30.06.2020

Art.1. Se aprobă execuția  bugetului local la data de 30.06.2020 conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul și compartimentele de 
specialitate;

Nr._28_/23.07.2020
Anexa la HCL nr.28 din data de 23.07.2020

CONTUL DE EXECUŢIE  AL BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020

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

A.1. CONTUL DE EXECUŢIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE 
FUNCŢIONARE A BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020

A.2.CONTUL DE EXECUŢIE AFERENT CHELTUIELILOR SECŢIUNII 
DE FUNCŢIONARE A BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020
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Continuare în pag.6

B.1.CONTUL DE EXECUŢIE AFERENT VENITURILOR SECŢIUNII 
DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020

B.2.CONTUL DE EXECUŢIE AFERENT CHELTUIELILOR SECŢIUNII 
DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL ÎN ANUL 2020

HOTĂRÂRE
privind rectificarea 
bugetului local al 

Comunei Scoarța aprobat 
pentru anul 2020

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Scoarța apro-
bat pentru anul 2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă programul de investiții al Comunei Scoarța, județul 
Gorj  pe anul 2020 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul și compartimentele 

de specialitate;
Nr._29_/23.07.2020

Anexa Nr.1 la hot. nr.29 /23.07.2020
MII LEI

PROGRAMUL DE INVESTITll PUBLICE *)
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE BUGET LOCAL 

RECTIFICAT PE ANUL 2020

Anexa Nr.2 la H.C.L. nr.29 /23.07.2020
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Stratul doi de asfalt Stratul doi de asfalt 
pe drumurile din trei satepe drumurile din trei sate

Autoritatea locală anunță că lucrările pentru reabilita-
rea și modernizarea celor 7,5 km de drum comunal sunt 
în curs, firma executantă a investiției fiind pregătită să 
revină la lucrare pentru stratul doi de asfalt.

,,Avem o investiție în curs, de 7 km și jumătate de dru-
muri asfaltate. Deja în trei sate, s-a realizat primul strat 
de asfalt. În unul dintre ele are și rigole și podețe. De 
miercuri, 12 august, firma care a câștigat licitația pentru 
acest proiect a venit cu utilajele pentru a trage al doilea 
strat, pentru cele trei sate pe care le-am început. Conti-
nuă pregătirea pentru celelalte, ca în septembrie lucrările 
pentru cei 7,5 km de drum reabilitat să fie finalizate, mă-
car cu asfalt. Contractul trebuie finalizat în 24 de luni, iar 
rigolele și podețele se vor realiza anul viitor”, a anunțat 
primarul de Scoarța, Ion Stamatoiu.

Puțul de apă, forat în Puțul de apă, forat în 
Lazuri, a fost recepționatLazuri, a fost recepționat

Noul puț, care alimentează cu apă comuna Scoarța, 
a fost recepționat, a anunțat primarul comunei, Ion 
Stmatoiu. 

,,Lucrarea din Lazuri s-a finalizat, a fost recent 
recepționată, iar localnicii din zonă au apă curentă, în 
timp ce debitul ajută și restul comunei să reziste în zilele 
secetoase având apă la robinete”, a anunțat edilul local. 

Primăria a achiziţionat terenul din satul Lazuri, pentru 
noul puţ, încă din anul 2018.

Autoritățile locale din 
Scoarța au pregătit deja 
cele necesare desfășurării 
în cele mai bune condiții a 
procesului electoral care se 
va desfășura pe 27 septem-
brie și în această localitate. 
Cele cinci secții de votare 
sunt nu doar stabilite, ci și 
pregătite pentru scrutinul lo-
cal, în locațiile respective fi-
ind amplasate deja urnele de 
vot și cabinele. ,,În Căminul 
Cultural de la Budieni este 
una dintre secții. Am ame-
najat deja toate secțiile însă, 

Pregătirile pentru alegerile din Pregătirile pentru alegerile din 
27 septembrie, în linie dreaptă la Scoarța27 septembrie, în linie dreaptă la Scoarța

asta cu noi urne și cu cabine. 
Este vorba despre cele cinci 
secții de votare, de la Bobu, 
Scoarța, Copăcioasa, Budieni 
și Piștești. Suntem pregătiți de 
alegeri în orice moment. Deja 
avem biroul de circumscripție 

electorală amenajat și funcționabil 
în primărie. Totul este asigurat 
pentru membrii biroului, deoarece 
buna organizare a alegerilor locale 
intră în activitatea și obligația noas-
tră a Primăriei Scoarța”, a declarat 
primarul Ion Stamatoiu.

,,Cetățenii primesc acest 
sac galben și vă spun că, în 
proporție de peste 90 la sută, 

Colectare selectivă a deșeurilor, respectată 
la Scoarța de aproape toți cetățenii comunei
Comuna gorjeană Scoarța se numără printre localitățile 
în care colectarea selectivă a deșeurilor se face din 
poartă în poartă. Primarul Ion Stamatoiu spune că să-
tenii au înțeles importanța gestionării cât mai corecte 
a deșeurilor, dar și responsabilitatea față de mediu.

ei chiar colectează selectiv. 
Programul colectării selective 
îl afișăm pe pagina primarului 

și a primăriei. Mașinile firmei vin o zi 
pentru gunoiul menajer și o zi o au 
stabilită și vin pentru gunoiul selec-
tiv. Oamenii au înțeles acest mod de 
selectare a gunoiului și vom încerca 
să le ridicăm și deșeurile electrice și 
electrocasnicele vechi”, a spus pri-
marul Stamatoiu. Un exemplu de mo-
ralitate este chiar mama primarului 
Ion Stamatoiu care, la rândul ei, co-
lectează selectiv, deși are 90 de ani. 

La nivelul județului Gorj, până 
în prezent, colectarea selectivă a 
deșeurilor din poartă în poartă se 
efectuează în zeci de localități. Din 
1 iulie 2019 este obligatorie colec-
tarea selectivă a deșeurilor pe 4 
fracții: plastic/ metal, hârtie/ carton, 
sticlă, deșeuri reziduale/ amestecate/ 
menajere. Cetățenii care nu se vor 
conforma regulilor vor fi amendați cu 
până la 2000 de lei.
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Dublă premiere la Scoarța: Tinerii la Dublă premiere la Scoarța: Tinerii la 
vârsta majoratului și cuplurile longevive!vârsta majoratului și cuplurile longevive!

,,Astăzi(n.r.duminică) a fost 
o zi frumoasă pentru mine ca și 
pentru cei prezenți la acest eve-
niment. Sunt la al patrulea an din 
mandat și am încercat, de fiecare 

O dublă premiere a fost organizată, duminică, pe raza comunei Scoarța de către autoritatea locală. Mai precis, în fața 
Căminului Cultural din Budieni s-a organizat premierea a 24 de tineri din comună, ajunși la vârsta majoratului, dar și 
a șase cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Tinerii au primit diplome, flori și o sumă de 300 de lei, în timp 
ce cuplurile au fost premiate cu 500 de lei fiecare, cu diplome și flori. La eveniment a fost prezent și deputatul Mihai 
Weber, liderul PSD Gorj, și fostul prefect, Cristi Rujan, ambii apreciind inițiativa administrației de a sprijini cele două 
categorii de persoane din comună.

dată, să reactivez tineretul. Acum 
am premiat acești tineri, ajunși la 
vârsta majoratului, i-am adus în 

mijlocul nostru, le-am oferit 
o diplomă care să le adu-
că aminte că fac parte din 
această comunitate. Le-am 
oferit și o sumă de bani din 

partea Primăriei și a Con-
siliului Local și flori pentru 
domnișoare și am stat și 

noi în mijlocul lor. Am fă-
cut același gest de respect 
pentru cuplurile longevive 
din Scoarța, cu 50 de ani de 
căsnicie. Vom mai organiza 
astfel de acțiuni, deoarece 
oamenii sunt sensibili la 
așa ceva și își doresc ca să 
fie apreciați de comunitate”, 
a declarat Ion Stamatoiu, 
primarul de Scoarța care a 
strâns mâna, personal, ti-
nerilor și soților premiați.

Gestul autorității locale, 
întors comunității, a bucurat 
foarte mult, unul dintre cei 
premiați fiind un localnic de 
84 de ani care și-a ridicat, 
personal, premiul, fericit de 
inițiativă și de respectul pri-

mit de la cei prezenți.
Efectiv peste 40 de ti-

neri din Scoarța au ajuns, 

anul acesta, la vârsta de 18 
ani, dar doar 24 au putut fi 
contactați și chemați să își 
ridice premiul. 

Restul se pot adresa Pri-
măriei cel târziu luni pentru 
ridicarea diplomei și a celor 
300 de lei.

Mihai Weber, 
președintele PSD Gorj, 
prezent la debutul eveni-
mentului a vorbit în termeni 
laudativi la adresa primaru-
lui Stamatoiu, a proiectelor 
realizate de acesta în tim-
pul mandatului, spunând 
că este sigur că primarul 
PSD va obține și al doi-
lea mandat. Le-a transmis 
cetățenilor că sunt norocoși 

având un astfel de primar 
cu inițiativă, perseverent, 
care nu doar promite, ci 

face cu adevărat realizabil 
orice proiect inițiază.

La finalul premierii, cei 
prezenți au fost invitați la un 
pahar de suc și la o prăjitu-

ră, după ce un grup de elevi 
au încântat audiența cu mu-
zică populară de calitate.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați în urma licitației ai 
obiectivului de investiții ,,Reabilitarea, 

Modernizarea și Extinderea Școlii Scoarța, 
Comuna Scoarța, Județul Gorj"

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați în urma 
licitației ai obiectivului de investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea și Extinde-
rea Școlii Scoarța, Comuna Scoarța, Județul Gorj" astfel: 

* Valoarea totală INV= 586.239,55 lei (fără TVA)
* Valoare totală inclusiv tva  = 695.692,37 lei;
* Valoarea  de construcții montaj: C+M = 493.257,26 lei, fără tva;
* Valoarea de construcții montaj inclusiv TVA = 586.976,22 lei;
* Durata de realizare a lucrărilor de C+M : 12 luni;
Art.2. Se aprobă Devizul General actualizat dupa licitație privind chel-

tuielile de capital necesar realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitarea, 
Modernizarea și Extinderea Școlii Scoarța, Comuna Scoarța, Județul Gorj" 
întocmit de  SC. SCUAR S.R.L.  conform anexei ce face parte integrantă  
din prezenta hotărâre;

Art.3. Se aprobă asigurarea unei finanțări, de la bugetul local pentru ur-
mătoarele categorii de cheltuieli (cheltuieli pentru obținerea  și amenajarea  
teritoriului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de 
intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/
sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea 
de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 
necorporale, cheltuieli conexe  organizării de șantier, comisioane, taxe și 
cote costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare 
la beneficiar) în sumă de  84.968,93 lei, care nu se finanțează de la buge-
tul de stat prin P.N.D.L., conform  prevederilor art.8, alin.3 din OMDRAP 
nr.1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare;

 Art.4.Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri;

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin interme-
diul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comu-
nei Scoarța, compartimentului achiziţii publice, Prefectului judeţului Gorj şi 
se aduce la cunoştiinţă publică. 

Nr._30_/23.07.2020
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Anunţ către cetăţenii comunei Scoarţa privind 
colectarea deşeurilor selective

În comuna Scoarţa repartizarea maşinilor de la SC SUPERCOM SA 
pentru ridicarea deşeurilor selective se face după cum urmează:

 - pentru luna AUGUST

În data de 05 şi 19 (miercuri) se distribuie saci menajeri şi toto-
dată se şi ridică deşeurile selectiv din zonele: Scoarţa DN67 - Primă-
rie, Beacu Mare, Beacu Mic, Hanca, Salcia, Lintea, Linia Mare, Cerăt de 
Copăcioasa, Cerăt de Pădure, Liniuţa, Bîrca, Răuţoaia, Boteşti, Pişteştii 
din Deal, Cartier Romi, Văleni, Budieni, Pensiunea Căldăraru.

În data de 07 şi 21 (vineri ) se distribuie saci menajeri şi totodată 
se şi ridică deşeurile selectiv din zonele:  Bobu, Mogoşani, Câmpu 
Mare, Colibaşi,  Raba I,  Raba 2, Lazuri, Muncei, Cârţâneşti, DN 67 - 
Primărie.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

ATENȚIONARE
Vă aducem la cunoştiinţă că în perioa-

da lunilor AUGUST - SEPTEMBRIE 2020 se 

efectuează probe de presiune la conducta de 

transport gaze naturale DN800, din cadrul pro-

iectului european B.R.U.A.,  pe Tronsonul 48 

(km 235+000 + km 240+000), în zona localită-

ţilor SCOARŢA și BUDIENI, motiv pentru care 

vă rugăm să informaţi cetăţenii să evite pătrun-

derea în zona de siguranţă a conductei.

Va mulţumim pentru înţelegere!

Stamatoiu a punc-
tat astfel zece 
proiecte finaliza-

te pentru comunitate, por-
nind de la modernizarea 
drumurilor de interes local, 
la modernizarea căminului 
cultural din Bobu și a celui 
din Budieni, la continua-
rea lucrărilor la corpul nou 
al primăriei, la reabilitarea 
dispensarului uman din 
Scoarța, la modernizarea 

Mandatul primarului Stamatoiu, în cifre: Mandatul primarului Stamatoiu, în cifre: 

10 proiecte fi nalizate, trei în curs 10 proiecte fi nalizate, trei în curs 
de realizare, 20 de proiecte viitoarede realizare, 20 de proiecte viitoare
Primarul de Scoarța, Ion Stamatoiu, conștiincios din fire, și-a punctat singur proiec-
tele finalizate, cu care poate ieși cu fruntea sus în fața cetățenilor comunei, pentru a 
le cere votul, în vederea unui nou mandat de edil, din 27 septembrie. Asta, la finali-
zarea celor patru ani de mandat în care a dat atenție sporită: infrastructurii rutiere și 
școlare, actului cultural, sportului, actului medical, sistemului de iluminat și actului 
administrativ de calitate din primărie. De făcut mai sunt însă multe, motiv pentru care 
edilul și-a punctat alte 20 de proiecte pentru mandatul viitor, în timp ce mai are alte 
trei în curs de finalizare, lăsându-se la mâna cetățenilor care sunt chemați să-i dea 
votul de încredere lui și echipei sale, nu mai departe de luna viitoare. 

drumurilor stradale, la re-
alizarea sistemului de ali-
mentare cu apă din Lazuri 
și la extinderea și reabili-
tarea Școlii Budieni. Patru 
din cele nouă proiecte s-au 
realizat pe măsuri finanțate 
prin PNDR, iar șase din bu-
getul local.

Alte trei proiecte sunt 
în curs de realizare, două 
fiind finanțate pe PNDL II, 
modernizarea de drumuri 

și extinderea și reabilitarea 
școlii din Scoarța și unul pe 
CNI care privește reabili-
tarea și dotarea căminului 
cultural din Bobu.

Edilul a trasat însă alte 
20 de proiecte viitoare, care 
pot deveni realitate pentru 
un al doilea mandat. Cel 
mai important este cel legat 
de înființarea sistemului de 
distribuție de gaze natura-
le în comună, dar și a unei 
rețele de canalizare și a unei 
stații de epurare în Scoarța. 
Realizarea a noi foraje de 
apă, sunt trecute în viitoa-
rea agendă a edilului Sta-
matoiu ca și modernizarea 
de noi drumuri stradale și 
comunale. Modernizarea 
și extinderea dispensarului 
din Budieni este în planurile 
edilului local ca și moderni-
zarea clădirii fostei primării 
din Bobu și transformarea 
ei în școală. Reabilitarea 

și modernizarea grădiniței 
din Copăcioasa, un nou 
teren sintetic de data asta 
la Scoarța, dar și reabilita-
rea și modernizarea bazei 
sportive multifuncționale 
din Scoarța sunt proiecte ce 
se vor realizate în perioada 
2020-2024. Reabilitarea 
blocului de locuințe din co-
mună, amenajarea de alei 
pietonale, modernizarea si 
extinderea iluminatului pu-
blic, modernizarea fântâni-
lor de pe domeniul public 
și realizarea unui sistem de 
supraveghere video în zo-
nele vulnerabile din comu-
nă sunt obiective la fel de 
importante luate în seamă 
de actualul primar. 

Edilul Stamatoiu vrea și 
un club pentru pensionari, 
reabilitarea acoperișului 
școlii din Bobu și transfor-
marea clădirii într-un cămin 
de bătrâni.


