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Noul grup sanitar de la Școala Noul grup sanitar de la Școala 
Scoarța este gataScoarța este gata

Un nou focar 
de pestă 
porcină, 

în gospodăria unui 
localnic din Scoarța

Pregătiri Pregătiri 
de iarnă în de iarnă în 

linie dreaptă,  în comuna linie dreaptă,  în comuna 
condusă de edilul condusă de edilul 

Stamatoiu!Stamatoiu!

  Dragi cetățeni,   Dragi cetățeni, 
Pe această cale țin să mulțumesc tuturor participanților la vot în special susținătorilor Pe această cale țin să mulțumesc tuturor participanților la vot în special susținătorilor 
mei pentru încrederea acordată și îmi doresc să ne dea bunul Dumnezeu sănătate să participăm mei pentru încrederea acordată și îmi doresc să ne dea bunul Dumnezeu sănătate să participăm 

împreună pe parcursul următorului mandat la realizarea proiectelor ce mi le-am propus.împreună pe parcursul următorului mandat la realizarea proiectelor ce mi le-am propus.
M-ați încurajat atunci când aveam nevoie și promit ca nu vă voi dezamăgi!M-ați încurajat atunci când aveam nevoie și promit ca nu vă voi dezamăgi!

Doamne ajută!Doamne ajută!
       Cu stimă, Primar Stamatoiu Ion GrigoreCu stimă, Primar Stamatoiu Ion Grigore
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Scoarţa 
aprobat pentru anul 2020

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei 
Scoarţa aprobat pentru anul 2019, conform anexei 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă programul de investiţii rectificat al Comu-
nei Scoarţa, judeţul Gorj pe anul 2020 conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul şi com-
partimentele de specialitate; 

Nr._39_/17.09.2020

Anexa Nr.1 la Hot nr.39/17.09.2020
 MII LEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
PE GRUPELE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

BUGET LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020

Anexa Nr.2 la Hot nr.39/17.09.2020
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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
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350 de elevi și preșcolari care învață 
la școlile și grădinițele din Scoarța vor 
avea masă caldă în acest an școlar, 
totul fiindu-le asigurat printr-un program 
derulat prin Inspectoratul Școlar Gorj. 

Copiii vor primi la școală un pachet, 
care va conține un preparat îndestulător 
din care nu va lipsi pâinea, carnea, 
brânza și fructele. 

Doar elevii din Polovragi mai 
beneficiază de ceva similar.

,,Vom asigura acest supliment 
alimentar pentru toții elevii și preșcolarii 
noștri din Scoața. 

Peste două săptămâni avem licitația 
să găsim agentul economic care va 
aduce mâncarea copiilor, în două tranșe 
că avem elevi care studiază și după-
amiaza. 

Vor fi două meniuri, stabilite de 
comun acord cu părinții și cu dascălii, 
preparatele fiind aduse în sistem 
catering. Acesta este un sprijin pentru 
copii și pentru părinți”, a spus primarul 
Stamatoiu.

Masă caldă pentru 350 de elevi 
și preșcolari din Scoarța
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Edilul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, anunță că iarna nu 
va găsi nici de data aceasta nepregătite autoritățile din locali-
tate. 

S-a achiziționat deja combustibilul solid necesar încălzirii 
școlilor și a primăriei și se află în procedură achiziția nisipului 
pentru deszăpezire. 

Utilajele primăriei sunt și ele la linia de start, autoritățile 
achiziționând cauciucurile de iarnă pentru acestea, în așa fel 
încât să fie folosite la capacitate la deszăpezire.

,,Deszăpezirea o vom face cu utilajele noastre cum am fă-
cut și anul trecut. Nu vom apela la privați, deoarece primăria 
are cele necesare acestei proceduri. Vă garantez că nu vor 
rămâne străzi din comună pline de zăpadă, deoarece vom face 
tot posibilul să asigurăm cetățenilor condiții normale de trafic 
chiar și iarna”, a declarat edilul de Scoarța, Ion Stmatoiu.

Pregătiri de iarnă în linie dreaptă, în comuna condusă de edilul Stamatoiu!

P
rimarul Ion 
Stamatoiu a de-
clarat că noul 

grup sanitar al școlii din 
Scoarța este aproape gata, 
urmând să mai fie doar ra-
cordat la apă. 

Spațiul nou are o 
instalație sanitară nouă, 
gresie, faianță, materiale de 
construcții moderne și va fi 
și încălzit electric.

,,La toată investiția a 
mai rămas de făcut mai 
puțin de zece la sută. Sun-
tem mulțumiți, construc-
torul a lucrat bine, s-au 

Noul grup sanitar de la Noul grup sanitar de la 
Școala Scoarța este gataȘcoala Scoarța este gata
Lucrările începute la Școala Gimnazială Scoarța se 
apropie de final. Mai este de realizat nici zece la sută 
din investiție, motiv pentru care autoritățile locale 
sunt foarte mulțumite. Primarul comunei, Ion Stama-
toiu, aflat la al doilea mandat, susține că toate lucrări-
le făcute la instituția de învățământ sunt stas, creân-
du-se la unitatea educațională condiții pe care elevii 
nici nu le-au visat. Grupul sanitar nou este cireașa 
de pe tort, dacă ne gândim că elevii aveau condiții de 
Evul Mediu la acest capitol.

folosit materiale optime 
și de calitate. Sunt foarte 
mulțumit de grupul sanitar, 
acum copiii au cu adevă-
rat condiții excelente. Iar 
până la vacanța de iarnă, 
elevii vor reveni la școală. 
Acum studiază la Budieni”, 
a spus edilul local.   

Autoritățile din Scoarța 
au făcut eforturi mari pen-
tru ca și această școală 
să fie reabilitată și mo-
dernizată, cerând ajutor 
parlamentarilor de Gorj, 
autorităților județene și 
răbdare părinților.
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C
onducerea Direcției Sa-
nitare-Veterinare și pen-
tru Siguranța Alimen-

telor (DSVSA) Gorj avertizează 
cu privire la faptul că vânzarea de 
porcine și circulația acestora a luat 
din nou avânt în lunile în care mă-
surile de relaxare au fost aplicate. 
Deși trecuse mai mult timp de când 
Gorjul nu mai raportase niciun focar 
de pestă porcină africană, iată că 
acum, din nou, județul nostru este 
bifat la cazurile noi de boală.

Se conturează noi focare în 
Gorj!

,,Din păcate, recent, a apărut 
un focar de pestă porcină africană 
într-o gospodărie din Scoarța. Pro-
prietarul avea în gospodărie doar 
doi porci, iar nouă ne-a semnalat 
că unul deja murise, iar pe celă-
lalt a fost nevoie să îl sacrificăm 
ca urmare a confirmării bolii. Ne 
confruntăm, spun eu, cu noi cazuri 
ca urmare a faptului că cetățenii 
nu înțeleg să nu mai vândă porci, 
să limiteze circulația acestora. Au 
fost și aceste măsuri de relaxare și 
cred că acesta este motivul pentru 
care PPA continuă să evolueze în 

După lunile de relaxare,După lunile de relaxare,

Un nou focar de pestă porcină, 
în gospodăria unui localnic din Scoarța
Autoritățile sanitar-veterinare 
din Gorj au din nou de furcă cu 
pesta porcină africană! După 
luni întregi în care nu mai apă-
ruse niciun caz de PPA pe te-
ritoriul județului Gorj, acum, 
din păcate, boala își face din 
nou simțită prezența, cel mai 
recent caz fiind înregistrat la 
Scoarța.

Gorj după mai multe luni de pau-
ză. În aceste zile, din păcate, mai 
așteptăm să ne iasă niște buletine 
de analiză, deoarece mai avem câ-
teva suspiciuni de boală la alte gos-
podării. Vom vedea la analiză dacă 
se confirmă noi cazuri de pestă por-
cină”, a declarat Sorin Ștefănescu, 
directorul executiv al DSVSA Gorj.

525 de focare, active în țară

În România, la ora actuală, pes-
ta porcină africană (PPA) evoluea-
ză în 40 de județe din care în 36 de 
județe sunt afectați de virusul pestei 
porcine africane atât porcii domes-
tici, cât și mistreții, în două județe 
sunt afectați de virusul PPA numai 

mistreții, iar în două județe sunt 
afectați numai porcii domestici. 

În prezent, sunt active un număr 
de 525 de focare PPA, dintre care 
14 focare în exploatații comerciale 
și trei focare în exploatații comerci-
ale de tip A. În intervalul 24 septem-
brie – 30 septembrie 2020 au fost 
înregistrate 27 de focare noi PPA: 
județul Dolj – 1 exploatație comer-
cială; județul Bihor – 2 focare PPA; 
județul Teleorman – 4 focare PPA; 
județul Gorj – 1 focar PPA; județul 
Prahova – 1 focar PPA; județul 
Iași – 4 focare PPA; județul Ilfov – 
1 focar PPA; județul Alba – 1 focar 
PPA; județul Satu-Mare – 4 focare 
PPA; județul Brașov – 1 focar PPA; 
județul Timiș – 2 focare PPA; județul 
Ialomița – 1 focar PPA; județul Bu-
zău – 1 focar PPA; județul Cluj – 2 
focare PPA; județul Vrancea – 1 
focar PPA. De la prima semnalare 
a prezenței virusului PPA în Ro-
mânia, pe data de 31 iulie 2017 și 
până în prezent, au fost diagnos-
ticate 3918 cazuri la mistreți în 38 
de județe. ANSVSA solicită sprijinul 
cetățenilor pentru respectarea ur-
mătoarelor măsuri: pentru această 
boală nu există vaccin, singura me-
todă de protejare a sănătăţii anima-
lelor este respectarea condiţiilor de 
biosecuritate; nu intraţi în adăpos-
turile unde creşteţi porcii cu încălţă-
mintea şi hainele cu care aţi umblat 

pe stradă, în pădure sau în zonele 
agricole învecinate cu mediul silva-
tic; evitați să intrați timp de 48 de ore 
în adăposturile destinate creșterii 
porcilor, după ce ați desfășurat 
activități specifice vânătorii; este 
recomandat ca pentru dezinfecţia 
la intrarea în adăpost, să puneţi o 
tăviţă cu burete sau paie îmbibate 
cu o soluţie slabă de sodă causti-
că sau cu un biocid recomandat de 
un medic veterinar; creşteţi porcii 
doar în spaţii închise, fără posibili-
tatea de a veni în contact cu porci 
din alte exploatații, cu porci mistreţi 
sau cu proprietari care deţin porci 
domestici; nu hrăniţi animalele cu 
resturi alimentare/lături/spălătură 
provenite de la carnea de porc gă-
tită în familie; dacă există vânători 
în famile care aduc carne de mis-
treţ, sub nicio formă nu daţi porcilor 
apa provenită de la spălarea cărnii 
sau resturi de carne; nu cumpăraţi 
purcei din locuri necunoscute, fără 
a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără 
certificat sanitar veterinar de sănă-
tate eliberat de medicul veterinar 
de liberă practică împuternicit; vâ-
nătorii şi responsabilii fondurilor de 
vânătoare trebuie să anunţe DSV-
SA judeţene despre orice situaţie în 
care au depistat porci mistreţi morţi, 
ori cu comportament modificat şi să 
transmită probele pentru diagnosti-
cul de laborator.
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În fiecare dimineaţă, 
programul şoferilor 
care conduc cele 

două microbuze şcolare din 
comuna gorjeană Scoarţa 
începe cu mult înainte să ră-
sară soarele. Maşinile sunt 
dezinfectate şi pregătite să 
meargă să preia copiii. 

Pentru că nu sunt mulţi 
copii, şoferii deja ştiu unde 
locuieşte fiecare şi mulţi 
sunt luaţi chiar de la poarta 
casei în fiecare dimineaţă. 

50 de kilometri zilnic cu microbuzul 
şcolar pentru un singur copil
O atenţie sporită acordă acum autorităţile locale 
pentru modul în care sunt aduşi la şcoală copi-
ii. Microbuzele şcolare sunt dezinfectate, copiii 
primesc măşti dacă nu au când urcă în microbuz 
şi toţi sunt luaţi chiar şi din faţa porţii şi duşi la 
şcoală. În comuna gorjeană Scoarţa, sunt peste 
300 de copii transportaţi cu microbuzele la şcoală 
şi apoi acasă. Pentru un singur elev, de exemplu, 
maşina merge până în cel mai îndepărtat sat din 
localitate.

Tot acolo sunt lăsaţi şi după 
ce termină cursurile.

„La 7 fără 5, se urcă, în 
fiecare dimineaţă, primul 
copil în microbuz. Deştep-
tarea şi pregătirea maşinii, 
mai din vreme cam cu o 
oră. Trebuie curăţată, dez-
infectată mai ales acum 
în perioada aceasta. Sunt 
multe de făcut înainte de 
a urca un copil în maşină. 
Îmi place cu copiii. Sunt 
cuminţi, înţelegători. E mai 
dificil acum, în pandemie. 
Copiii sunt mici. Nu îi mai 
cunoşti, nu îi mai vezi la 
faţă, e mai dificil", a decla-
rat Ion Ciugudean, şofer pe 
microbuzul şcolar.

În total, sunt peste 300 
de copii care sunt aduşi la 
şcoala din Budieni în fieca-

re zi, în două schimburi. Fie-
care microbuz şcolar trans-
portă în jur de 150 de elevi 
în mai multe curse. Prima 
este şi cea mai lungă. 

Microbuzul merge în 
fiecare dimineaţă 25 de ki-
lometri dus, 25 de kilometri 
întors să ia o fetiţă de aca-
să şi să o aducă şi pe ea la 
şcoală. 

„Avem mulţi copii pe 
care îi transportăm zilnic. 
Avem măşti, dezinfectant 

tot timpul. Să sperăm că 
nu vor fi probleme la noi la 
şcoală. Facem şi 300 de ki-
lometri pe zi mai ales acum. 
Deja, microbuzul pe care îl 
conduc are în jur de 400 de 
mii de kilometri. E din 2007. 

Prima cursă e şi cea mai 
lungă. În satul Mogoşani, 
mergem cam 25 de kilo-
metri. E o fetiţă frumoasă şi 
cuminte pe care trebuie să 
o aducem la şcoală”, a mai 
spus Ion Ciugudean.

Din fericire, în şcoală nu 
au fost cazuri de îmbolnă-
viri. Şi niciun copil nu a avut 
probleme la triaj. 

O asistentă stă la şcoa-
lă, îi aşteaptă pe copii, le ia 
temperatura şi apoi îi ghi-
dează, pe rând, să se dez-
infecteze şi abia mai apoi 
fiecare elev merge în clasă. 

Până acum, măştile nu 
le-au făcut probleme celor 
mici care par chiar mai res-
ponsabili decât mulţi adulţi. 
„Nu au fost probleme până 
acum. Deşi este a doua zi 
de şcoală, copiii sunt foar-
te entuziasmaţi de şcoală. 
La fel ca şi luni, vin foarte 

voioşi la şcoală. Nu au fost 
probleme nici cu tempera-
tura. Deocamdată nu s-au 
plâns nici de mască. Noi 
le spunem să se dezinfec-
teze când intră în şcoală şi 
să ţină masca. Totul este 
dezinfectat corespunzător", 
a spus Ionela Dobran, asis-
tentă medicală.

Microbuz școlar închiriat

Autorităţile din comuna 
gorjeană au reuşit să facă 
rost de încă un microbuz 
şcolar. Au închiriat un mij-
loc de transport pentru ca 
toţi elevii să fie duşi la timp 
la unităţile de învăţământ şi 
apoi acasă. 

Primăria mai avea două 
microbuze şcolare, dar in-
suficiente mai ales pentru 
că acum toţi elevii au fost 
transferaţi la şcoala din Bu-
dieni.

,,În atenţia părinţilor şi a 
elevilor! Începând cu data 
de 23.09.2020 PRIMĂRIA 
Scoarţa a achiziţionat (în-
chiriat) încă un microbuz 
şcolar pentru buna desfă-
şurare a transportului ele-
vilor la Şcoala Gimnazială 
Budieni. 

Mulţumim pentru înţele-
gere", a fost anunţul făcut 
de primarul Ion Stamatoiu.

Cele două microbuze 
nu erau suficiente pentru 
transportul copiilor mai ales 
că parcurg chiar şi 300 de 
kilometri în fiecare zi. 

Unul dintre microbuze 
a ajuns în Scoarţa în anul 
2007 şi are deja peste 400 
de mii de kilometri la bord şi 
ar trebui înlocuit.
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După zeci de ani în care 
generații întregi de copii 
au învățat la școala din 

Scoarța cum este să îți faci nevoile 
la toaleta din fundul curții, unitatea 
de învățământ a intrat acum într-un 
amplu proces de modernizare care 
presupune inclusiv extinderea clădirii 
și construirea unor toalete în incinta 
acesteia. Școala intră astfel în seco-
lul 21, dar mai e ceva timp până va 
ajunge acolo. Din cauza lucrărilor de 
șantier elevii au fost mutați la școala 
din Budieni, modernizată anterior și 
cu toalete de interior dotate cu tot ce 
este nevoie. Pentru cei aproape 140 
de copii din Scoarța școala a început, 
pe 14 septembrie, cu drumul spre Bu-
dieni, la școala aflată în moderniza-
re rămânând doar grădinița care va 
funcționa cu 21 de preșcolari. Pentru 
aceștia a fost delimitat un spațiu cu 
o bandă care ar trebui să îi țină, te-
oretic, la distanță de șantierul care a 
ocupat toată curtea școlii. Aici a fost 
amplasată și o toaletă ecologică mo-
dernă, dar cam înaltă pentru prichin-

Școala din Scoarța, modernizată Școala din Scoarța, modernizată 
și cu toaletă interioară!și cu toaletă interioară!

deii de la grădiniță. Dincolo de bandă 
se află materiale de construcții, lem-
nele pentru iarnă și țigla dată jos de 
pe toaleta aflată în fundul curții. Clă-
direa acesteia a intrat și ea în moder-
nizare și deja și-a schimbat fața, chiar 
dacă lucrările nu sunt gata. Vechea 
toaletă va fi dotată cu apă curentă 
și instalații sanitare, pereții fiind deja 

acoperiți cu faianță. Educatoarea 
Cornelia Popescu este nevoită să fie 
mult mai atentă la copii pentru a se 
asigura că aceștia sunt în afara ori-
cărui pericol. Știe că nu are voie să 
îi atingă și, ca urmare, comunicarea 
devine extrem de importantă, deși e 
destul de dificil de realizat cu un copil 
de câțiva anișori. De exemplu, la în-
ceputul anului școlar un băiețel venit 
pentru prima dată la grădiniță a plâns 
atât de mult când a fost adus aici de 
mama lui că până la urmă nu a mai 
rămas la ore și a plecat spre casă cu 
promisiunea că va reveni în urmă-
toarele zile și că va rămâne alături 
de colegi. Copii deveniți navetiști la 
Budieni parcurg distanța cu mașinile 
părinților sau cu microbuzele școlare.
În mijloacele de transport nu au voie 
prea mulți, așa că numărul curselor 
a fost suplimentat. Cei care au dorit 
să vadă spațiile în care vor învăța au 
avut posibilitatea, cu o zi înainte de 
începerea anului școlar, să inspecte-
ze noua școală. Doar câțiva au venit 
cu părinții, părinți care în copilăria lor 
au învățat tot la școala din Scoarța 
devenită celebră prin toaleta din fun-
dul curții. „Pe grupul clasei doamna 
ne-a dat mesaj că putem duminică să 
vizităm noua locație unde se vor face 
orele temporar și am venit aici ca să 
vedem despre ce este vorba. Aici to-
tul e modern și frumos în comparație 
cu ce e în partea cealaltă. Dar și aco-
lo se lucrează și cred că se va face 
un lucru bun, mai ales că știu că e 
implicat domnul primar în treaba asta 
și nu se va lăsa până când nu iese 
ceva de calitate. Acolo am învățat și 
eu acum vreo 30 de ani în urmă și 
toaleta era tot acolo și era aceeași. 
Nu arăta deloc bine nici atunci și nici 

acum, dar acum măcar se moderni-
zează și sperăm să fim mândri în cele 
din urmă de școala în care vor învăța 
copiii noștri”, a spus un părinte. Una 
dintre învățătoarele care va preda 
acum la Budieni este Violeta Vochița. 
Ea spune că orice oră predată copiilor 
în clasă e mult mai valoroasă decât 
prin predarea on-line. „Este mai greu 
cu începutul acum până ne obișnuim 
și noi și copiii cu noua locație, dar cu 
o zi înainte cei interesați au avut po-
sibilitatea să vină să vadă noile spații 
pentru a ști despre ce este vorba.

Au fost câțiva părinți care au ve-
nit. Mai greu e pentru cei de la clasa 
pregătitoare pentru că sunt noi în sis-
tem, au și colegi noi, cadre didactice 
noi, pentru ei totul e mai greu. Ceilalți 
se mai cunosc între ei și adaptarea 
se face mai ușor. Vom încerca însă 
să facem ca totul să fie cât mai bine. 
Oricum, față de școala on-line totul e 
mult mai bine și sperăm să putem să 
continuăm așa cât mai mult timp”, a 
explicat cadrul didactic.

Școala de la Budieni le va fi 
casă celor de la Scoarța măcar vreo 
două luni de acum încolo. Laurențiu 
Pânișoară, reprezentant al Primăriei 
Scoarța și responsabil cu investițiile în 
localitate, spune că proiectul ar trebui 
să fie finalizat anul viitor, dar discuțiile 
cu constructorul arată că în această 
toamnă șantierul ar trebui să devină 
deja istorie. „Școala e închisă doar 
provizoriu. Copiii sunt la Budieni, iar 
aici șantierul e în plină desfășurare. 
În contract avem menționată luna mai 
2021 pentru finalizarea lucrărilor, dar 
noi sperăm ca în 2 luni să fie totul 
gata aici și copiii să revină la școală 
în condiții mult mai bune”, a explicat 
reprezentantul Primăriei Scoarța.


