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HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil 
– teren din domeniul public 
al UAT Scoarța în domeniul 
public al UAT – Județul Gorj
Art.1.Se aprobă trecerea unui imobil – teren din domeniul 

public al UAT Scoarța în domeniul public al UAT - Județul Gorj 
având datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Trecerea imobilului prevăzut la articolul 1 se face 
pentru dezvoltarea unor servicii sociale  rezidențiale destinate 
copiilor – casă de tip familial sau persoanelor adulte - centru 
de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap 
iar în cazul în care în termen de 5 ani de zile nu se realizează 
scopul pentru care a fost transferat, acest imobil revine de 
drept în patrimoniul UAT Scoarța cu destinația de spațiu de 
învățământ urmând a face parte din baza materială a unității 
de învățământ;

Art.3.Prezenta hotărâre are valoarea juridică de trecere a 
imobilului din domeniul public al UAT  Scoarța  în domeniul 
public al UAT Județul Gorj;

Art.4.Trecerea efectivă a imobilului – teren din domeniul 
public al UAT Scoarța  la  UAT -   Județul Gorj se va face 
după adoptarea prezentei hotărâri prin protocol de predare 
– primire încheiat între Consiliul Local Scoarța și Consiliul 
Județean Gorj; 

Art.5.Primarul, viceprimarul comunei Scoarța, județul Gorj 
și personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale care 
reglementează acest aspect;

Art.6.Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație 
de cei intresați în condițiile legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Art.7.Prezenta hotărâre se va comunica Instituției 
Prefectului – județul Gorj, Consiliului Județean Gorj, Primarului, 

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 contractul de sponsorizare cu TRIVOLI  
IMPEX S.R.L. în sumă de 12000 lei pentru Reabilitarea 
Grupurilor Sanitare și Magazie Exterioară Școală Scoarța, 
Județul Gorj; 

Art.2.Se aprobă demararea procedurilor pentru 
Reabilitarea Grupurilor Sanitare și Magazie Exterioară Școală 
Scoarța respectiv a activităților necesare realizării obiectului 
contractului de sponsorizare;  

Art.3.Primarul Comunei Scoarța și compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4.Secretarul Comunei Scoarța va comunica prezenta 
hotărâre Instituției Prefectului-Județul Gorj (în vederea 
exercitării controlului de legalitate), persoanelor interesate (în 
vederea aducerii la indeplinire) și o va aduce la cunostință 

publică prin afișare pe site-ul și la sediul intituției.

Nr._37_/26.08.2020

Anexa la H.C.L. nr. 34 din 05 august 2020

DATELE  DE  IDENTIFICARE
  ale bunului imobil – teren propus pentru preluare din 

proprietatea publică a UAT – Comuna Scoarța în proprietatea 
publică a Județului Gorj

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului de 
sponsorizare cu TRIVOLI  IMPEX 

S.R.L. în sumă de 12000 lei pentru 
Reabilitarea Grupurilor Sanitare 

și Magazie Exterioară 
Școală Scoarța

Viceprimarului Comunei Scoarța, și Biroului Financiar – 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
Comunei Scoarța și va fi adusă la cunoștiința publică, conform 
prevederilor legale, care reglementează acest aspect.

Nr._34_/05.08.2020
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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 și 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 
cunoștință publică prin afișare pe site-ul și la sediul intituției.

Nr._38_/26.08.2020
 Anexă  la H.C.L. Nr. 38 din 26.08.2020

LISTA BUNURILOR LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SAT. LAZURI, 
COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ -PROPRIETATE PUBLICĂ   A 

COMUNEI SCOARȚA CE VOR FI TRANSMISE  OPERATORULUI REGIONAL 
S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Autoritățile locale așteaptă începerea modernizării 
celui de-al treilea cămin cultural din comuna Scoarța

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, anunță faptul că la CNI 
s-a semnat contractul cu constructorul în vederea începerii lucrărilor de 
modernizare a celui de-al treilea cămin cultural din localitate. 

Este vorba despre căminul din Scoarța care va fi realizat de o firmă 
din Gorj. 

,,Noi sperăm ca după organizarea de șantier să și înceapă lucrări-
le la căminul cultural. Este al treilea pe care vrem să îl modernizăm și 
reabilităm. Investiția trebuie realizată în doi ani de zile”, a declarat Ion 
Stamatoiu, primarul comunei. 

După ce au fost modernizate Căminele Culturale din Bobu și Budieni, 
pe lista autorităților a fost trecut Căminul Cultural din centrul localității 
Scoarța. Situat chiar peste drum de clădirea în care funcționează pri-
măria, Căminul Cultural a ajuns în paragină și avea nevoie urgent de 
reabilitare.
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Măsuri în legătură cu incendiile de vegetațieMăsuri în legă
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 

Elevii din Scoarța și cei din Budieni Elevii din Scoarța și cei din Budieni 
vor învăța împreună în schimburivor învăța împreună în schimburi

Școala din Budieni este pregătită pentru începerea 
anului școlar spune primarul de Scoarța, Ion Stamatoiu, 
care a avut o primă discuție cu dascălii. 

La această unitate de învățământ vor învăța în schimburi 
și elevii din Scoarța, asta deoarece unitatea de învățământ 
unde învață aceștia este în lucru. 

Elevii vor fi transportați, zilnic, la Budieni cu microbuzul 

școlar. La școala din Bobu se va învăța însă normal, dă 
asigurări primarul de Scoarța. 

Autoritățile locale anunță însă că un grup de părinți au 
solicitat, printr-o scrisoare, amenajarea școlii din localitate 
în localul fostei primării. 

Deja există o hotărâre de Consiliu Local cu indicatorii 
aprobați și proiectarea executată pentru ca fosta primărie 
din Bobu să fie transformată într-o școală modernă. Mo-
mentan autoritățile caută finanțare pentru acest proiect. 

Investiții în lanț în comuna ScoarțaInvestiții în lanț
Primarul Ion Stamatoiu 
spune că, în această 
perioadă, se lucrează la 
infrastructură, rigole și 
podețe pentru fiecare 
gospodărie. Este vor-
ba Bîrca despre satele 
Pişteşti, şi Linia Mare-
Copăcioasa, în care s-a 
turnat primul strat de 
asfaltat.

,,Noi avem niște proiec-
te pe care le-am pus în ope-
ră anul acesta, de exemplu 
modernizare drumurile de 
interes local, investiții care 
cuprind rigole și podețe la 
fiecare gospodărie. Avem 
trei sate Bîrca, Piștești și 

Linia Mare-Copăcioasa, unde 
s-a turnat primul strat de asfalt. 

Se lucrează la rigole. Podețe în 

Piștești este totul finalizat și s-a in-

trat și la Bîrca s-a finalizat, mai ur-

mează Linia Mare cu niște podețe 

și rigole”, a declarat primarul co-

munei Scoarța, Ion Stamatoiu. 

În acelaşi timp, se lucrează la 

celelalte drumuri până la lungimea 

de şapte kilometri și jumătate. 

,,În satele Linuța, Lazuri unde 

se lucrează la balastare, sunt uti-

lajele în Scoarța, iar în cel mult trei 

săptămâni vom avea turnat primul 

strat de bitum în aceste sate.

Este necesară asfaltarea aces-

tor sate, realizarea de rigole de-o 

parte și de alta, cu podețe pentru 

că satele noastre dispersate pe 

aceste culmi ale comunei au ne-

voie de aceste drumuri, deoarece 
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Măsuri în legătură cu incendiile de vegetațieătură cu incendiile de vegetație
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 ) s u p r a v e g h e r e a 
permanentă a arderii;

h)stingerea totală a 
focului înainte de părăsirea 
locului arderii.

Ajutor de la Consiliul Județean Gorj pentru realizarea 
rigolelor din zonele de risc din Scoarța

Ion Stamatoiu i-a mulțumit președintelui Consiliului 

Județean Gorj, Cosmin Popescu, pentru sprijinul și impli-

carea în realizarea rigolelor în zonele cu risc de colmatare 

din comuna Scoarța. Lucrările s-au realizat cu salariați de la 

Drumuri Naționale, anunță edilul local, secția aducând aici 

oameni, utilaje și materialele necesare pentru realizarea 

acestor lucrări de importanță deosebită. Ultimele lucrări s-au 

realizat în Scoarța.  

Investiții în lanț în comuna Scoarțaț în comuna Scoarța
ploile torențiale pot distruge aces-

te drumuri realizate parțial, cât și 

drumul național care străbate co-

muna Scoarța”, a completat 

Stamatoiu.  

Pe lângă asfalt, şi şcoala 

de la Scoarţa a intrat în rea-

bilitare, fiind pregătită să-şi 

primească elevii în cele mai 

bune condiţii. Totodată, a fost 

finalizat şi forajul de apă.

,,Școala de la Scoarța nu 

a fost reabilitată de 50 de ani 

o puteți vedea de la drumul 

principal”, a mai spus edilul 

local. În atenţia autorităţilor 

a intrat şi Căminul Cultural 

care urmează să fie reabili-

tat şi renovat în cel mai scurt 

timp posibil.
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I
nvestiţia a fost recepţi-
onată pe 5 august. 25 
de familii din satul La-

Au apă la robinet după 
zeci de ani de așteptări
Zeci de localnici din două sate din comuna gor-
jeană Scoarţa au apă la robinet pentru prima dată 
în viaţa lor. Autorităţile au reuşit să foreze un puţ 
şi să alimenteze cu apă şi satele aflate la o alti-
tudine mai mare. Investiţia a costat aproximativ 
600 de mii de lei, din bugetul primăriei, iar pentru 
oameni a fost cea mai mare bucurie.

zuri au acum apă pentru pri-
ma dată. La fel, şi alte câteva 
zeci de familii din comună. 

,,Am făcut recepţia inves-
tiţiei. Este un nou foraj de 

apă, este un bazin de mare 
capacitate, de 150 de metri 
cubi care alimentează fami-

liile care nu au avut apă ni-
ciodată până în aceste zile. 
În jur de 25 de gospodării din 
zona Lazuri, dar am prelungit 
reţeaua. 

Apa duce acum spre 
Bobu şi spre Copăcioasa. 
Ne-am dat seama că acest 
foraj ne-a ajutat pe noi ca 
primărie şi vom preda acest 
puţ către Aparegio şi acum 

nu am mai avut nici telefoa-
ne de la oamenii supăraţi 
că nu aveau apă", a decla-
rat primarul din Scoarţa, Ion 
Stamatoiu. 

În cazul în care vor mai 

fi probleme cu apa, autori-
tăţile mai au o soluţie. Acum 
au reuşit să scape de apa la 
program. 

,,Acum, până la ultima 
casă, pe vârfurile satelor 
noastre, a ajuns apa. Este 
apă necesară tuturor cetăţe-
nilor din Scoarţa. 

Avem cumpărat încă un 
teren şi dacă va fi cazul vom 
mai face un nou foraj pentru 
ca toată lumea să beneficie-
ze de apă", a mai spus edi-
lul.

Investiţia s-a ridicat la 570 
de mii de lei, bani din bugetul 
local.

 Oamenii din Lazuri nu au 
avut apă niciodată. 

S-au bucurat când au 
aflat că vor avea apă la ro-
binete şi nu vor mai fi nevoiţi 
să cumpere de la magazine 

ori să care cu bidoanele câţi-
va kilometri. 

,,Este cea mai mare bu-
curie pentru noi. Nu am avut 
aici apă niciodată. Acum 
avem. Dacă ne asfaltează şi 
drumul, nu ne mai dorim ni-
mic", a spus un bărbat. 

,,Noi suntem toţi oameni 
în vârstă. Nu am avut apă 
aici.

 E bine că avem acum 
forajul acesta şi ne ajută. 
Nu ne mai chinuim cu căru-
ţele să mergem să luăm apă 
de băut, pentru noi, pentru 
animale, pentru grădină", a 
spus o femeie din Lazuri.
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Î
n şcolile din comuna 
Scoarţa, pregătirile 
pentru redeschiderea 

şcolilor sunt în toi. 
Cea mai mare şcoală 

din localitate este încă în 
reabilitare, dar muncitorii au 
trecut la partea exterioară, 
în clase, se face dezinfecţie 
şi distanţa dintre bănci este 
măsurată cu ruleta, astfel 
încât elevii să poată păstra 
distanţa fizică în timpul ore-
lor. Pe holuri, sunt ghidaţi de 
marcaje tot pentru a fi încu-

Pregătiri pentru redeschiderea școlilor. 
Distanța între bănci măsurată cu ruleta
Se fac pregătiri intense în şcolile din judeţul Gorj 
pentru data de 14 septembrie când va începe noul 
an şcolar. Nu se ştie exact cum vor fi reluate cur-
surile după ce câteva luni elevii au învăţat online, 
dar atât profesorii, cât şi copiii îşi doresc ca ore-
le să înceapă în clase. În mediul rural, acesta nu 
este un vis prea greu de împlinit. Aici, în clase 
sunt puţini copii şi nici cazurile de coronavirus 
nu sunt prea multe, astfel încât să pună în pericol 
redeschiderea unităţilor de învăţământ.

rajaţi să stea la distanţă de 
colegii lor.

,,Merge foarte bine trea-
ba. Deocamdată dezinfec-

tăm, aranjăm mesele la dis-
tanţă. 

Măsurăm distanţa co-
respunzătoare cu ruleta, să 
fim sigure că nu greşim şi 
aşteptăm copiii la şcoală", a 
spus o salariată.

Primarul comunei, Ion 
Stamatoiu, se aşteaptă ca 
şcoala să înceapă cu elevii 
în clase, mai ales că sunt 
puţini copii înscrişi în unităţi-
le de învăţământ din comu-
nă, aşa că distanţarea so-
cială nu va fi o regulă prea 

greu de respectat. 
,,Angajatele fac curăţe-

nie, se dezinfectează, se 
pun mesele la distanţa pre-

văzută de lege ca să putem 
să aducem copiii la şcoală. 

Ştim că şcoala din cen-
trul comunei Scoarţa este în 
reabilitare. 

Termenul este până în 

martie 2021, dar construc-
torul pe care îl avem va ter-
mina mai repede lucrarea. 

Avem echipe la sălile 
de clasă. Mesele se pun la 
distanţa stabilită prin lege. 
Ne dorim să înceapă şcoa-
la pe 14 septembrie pentru 
că şcoala online este un vis, 
cel puţin la ţară. Sunt multe 
probleme legate şi de par-
tea tehnică. 

Sunt sate unde nu avem 
internet, sate unde nu avem 
semnal, copii care nu au 
nici măcar un telefon perfor-
mant. 

Nu mai vorbim de table-
te", a spus primarul comu-
nei Scoarţa.

Redeschiderea şcolilor 
este aşteptată cu sufletul la 
gură nu doar de elevii dor-
nici să se reîntâlnească cu 
colegii lor, ci şi de dascăli. 

Cel mai greu le-a fost, 
în această perioadă, celor 
care au fost nevoiţi să ţină 
lecţii pe internet pentru ele-
vii din clasele mici. 

,,Aşteptăm să înceapă 
şcoala în clase, cum este 
normal. Ne dorim acest lu-
cru şi noi, şi copiii. 

Foarte greu s-a lucrat 
online la noi, la ţară. Sunt 
copii care nu au acces la in-
ternet şi a fost foarte greu.

 Eu sunt învăţătoare la 
clasa a doua. Voi avea 14 
copii şi va mai veni o fetiţă. 

Este un avantaj pentru 
noi, că nu avem clasele 
aglomerate. Dacă vom primi 
avizul să începem şcoala în 
mod tradiţional, noi suntem 
pe baricade şi ne pregătim", 
a spus învăţătoarea Ionela 
Popescu.

La şcoala din comuna 
Scoarţa învaţă aproximativ 
150 de copii. 

Sunt clase suficiente 
astfel încât să nu stea aglo-
meraţi şi nici îmbolnăvirile 
cu noul coronavirus din lo-
calitate nu pun sub semnul 
întrebării reînceperea anului 
şcolar cu elevii în bănci.
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O 
fetiță în vâr-
stă de 10 ani, 
din Scoarța, a 

avut parte de o surpriză de 
proporții din partea polițiștilor 
gorjeni, chiar de ziua ei de 
naștere. Micuța a primit, la 
sfârșitul lunii august, primul 
tort din viaţa ei, o pereche 
de cercei, dar şi o tabletă 
care să o ajute la şcoală. Și 

O fetiță de 10 ani a avut parte de cea mai 
frumoasă surpriză chiar de ziua ei de naștere

Vizitată de polițiștiVizitată de polițiști

frățiorul său în vârstă de 9 
ani a primit în dar o tabletă 
pe care să o folosească la 
lecții. Dacă pentru unii copii 
să aibă parte de surprize şi 
jucării din partea celor dragi 
atunci când își serbează zile-
le de naștere, pentru o fetiţă 
de zece ani din satul Bobu, 
comuna Scoarța, era doar un 
vis. Acesta s-a transformat 
în realitate, când mai mulţi 
poliţişti au auzit de poves-
tea fetiței, crescută doar de 
bunic şi au decis să-i facă o 
surpriză. ,,Astăzi(nr. 28 au-
gust), noi, polițiștii gorjeni am 
pus mână de la mână și i-am 
făcut o surpriză Roxanei, o 
fetiță din comuna Scoarța, 
satul Bobu, care azi a împlinit 
vârsta de 10 anișori. Fetița, 
împreună cu frățiorul său, de 
9 ani sunt crescuți de buni-

cul lor, încă din primele zile 
de viață. Bunicul le-a oferit 
nepoților săi strictul nece-
sar, dar fetița avea o dorință 
de ziua ei, și anume să pri-
mească un tort, o tabletă 
și o pereche de cercei. Cu 
sprijinul Sindicatului Național 
al Polițiștilor și Personalului 
Contractual - Biroul Teritorial 
Gorj am reușit să-i îndeplinim 

dorințele fetiței, exact în ziua 
aniversării sale și le-am făcut 
cadou celor doi frați câte o 

tabletă, cu internet nelimitat, 
care să-i ajute atât în proce-
sul de învățământ, cât și pen-
tru comunicarea cu alți colegi 
și cu persoanele dragi, dar 

și pentru alte jocuri specifice 
copilăriei. Tot noi i-am făcut 
cadou Roxanei și o pereche 
de cercei, pentru că decla-
rase că nu a avut niciodată. 

Aflând de inițiativa noastră, o 
femeie de 53 de ani, adminis-
trator al unei societăți comer-
ciale din orașul Bumbești Jiu, 
a vrut să-i dăruiască fetiței 
tortul mult dorit și în plus a 
donat și o sumă de bani care 
să-l ajute pe bunicul copiilor 
să le cumpere cele necesare. 
Împreună am reușit să oferim 
momente frumoase unor co-
pii care au, totuși, mult mai 
multă nevoie de ajutorul nos-
tru. La mulți ani, Roxana! Să 
crești mare, Costi! Sănătate și 
putere de muncă, bunicu’!”, a 
fost mesajul reprezentanților 
IPJ Gorj. Încă de când erau 
bebeluşi, cei doi copii sunt 
crescuţi doar de bunic, din 
cauză că mama are proble-
me de sănătate, iar tatăl lor 
a decedat. Deși are 72 de 
ani, bătrânul a început să 
construiască și o casă pentru 
Roxana și Costi.


