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Lista consilierilor locali ai Consiliului Local ScoarțaLista consilierilor locali ai Consiliului Local Scoarța
1. ANDREI VIRGIL 
2. BĂLAȘA  MARCEL 
3. BLIDUȚI  MARIUS – VALENTIN 
4. CIUGUDEAN EUGENIA 
5. COSTAICHE PETRE 
6. COTÎRLĂU AURELIAN 
7. DĂNĂRÎCU MARIUS 
8. GUȚĂ IONEL – TIBERIU 
9. MACAVEI GEORGE – LUCIAN 
10. POPESCU ANGHEL 
11. POPESCU TEODOR
12. STAMBIN ION
13. VÎRJAN CONSTANTIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de 

întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în 
impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii, datorate 

bugetului local de către persoane fizice
Art.1. Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente 

obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii, 
datorate bugetului local de către persoanele fizice, conform Anexei care 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul 
Financiar Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale;

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Financiar Contabi-
litate, Impozite şi Taxe Locale. Primarului Comunei Scoarţa și Instituţiei 
Prefectului -Judeţul Gorj;

Nr._50_/26.11.2020

Anexa la H.C.L. nr. 50 din 26.11.2020

PROCEDURĂ
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi a 

penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale şi celor bugetare asimilate acestora, 

constând în impozite şi taxe locale, 
redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către 

persoanele fizice

A vând în vedere:
-prevederile art. 185 alin.1, lit.b şi alin.6, art 184 alin 5 lit.b) din Le-

gea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare:

,,(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal 
local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoarele înles-
niri la plată:

(b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de 

acordare a înlesnirilor la plată.
În scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor 

fiscale:
a)amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b)creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre re-

cuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare re-
zultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecăto-
reşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. ”

Art. 1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data 

intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalităţi 
de întârziere bugetului local al comunei Scoarţa, reprezentând crean-
ţe fiscale şi bugetare asimilate acestora, stabilite conform prevederilor 
Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală.

(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Scoarţa şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al 
comunei Scoarţa.

Art.2. Obiectivul şi scopul procedurii
(1 )Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea de venituri cu 

celeritate la bugetul local şi sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate 
financiară, prin acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere şi a 
penalităţilor generate de neachitarea de către persoanele fizice a im-
pozitelor şi taxelor locale.

Art.3.Durata aplicării procedurii
(1)Prezenta procedură se aplică de la data adoptării hotărârii Consi-

liului Local al comunei Scoarţa până la data de 30.06.2021.
Art.4.Condiţii de eligibilitate a procedurii
(1)Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele pre-

văzute de art. 185 alin.1, lit.b din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, reprezentând scutiri de majorări/penalităţi de întâr-
ziere.

(2)Scutirea se aplică majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale şi bugetare, menţionate la art.1 stinse până la data 
de 30.06.2021 inclusiv.

(3)Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură per-
soanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sting integral, până la data de 30.06.2021, inclusiv, obligaţiile fis-
cale și bugetare, constând în impozite și taxe locale, taxe speciale, 
chirii, redevențe și amenzi contravenționale restante la data achitării;

b)depun cererea pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data 
de 30.06.2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(4)Prezenta procedură se aplică şi contribuabililor care figurează în 
sold cu majorări/penalităţi de întârziere şi depun cerere pentru acorda-
rea scutirii până la data de 30.06.2021, inclusiv.

Art. 5.Modalitatea de implementare a procedurii
(1)Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune cererea la 

sediul Primăriei comunei Scoarţa până la data de 30.06.2021, inclusiv.
(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de 

cuantumul majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitului şi/
sau taxei, chiriei sau redevenţei achitate integral, în condiţiile prezentei 
proceduri.

(3)Cererea privind scutirea la plata majorărilor/penalităţilor de întâr-
ziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen de 30 
zile de la data înregistrării la primăria comunei Scoarţa.

În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către inspec-
torul de specialitate care va fi supus spre aprobare Primarului comunei 
Scoarţa.

La referat se vor anexa dovezile de achitare a creanţelor principa-
le. 

În baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisă de către 
compartimentul impozite şi taxe decizia de acordarea/neacordarea fa-
cilităţilor.

(4) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va face în baza re-
feratului aprobat de către primarul comunei Scoarţa si a deciziei de 
anulare a majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de 
plată, datorate bugetului local al comunei Scoarţa pentru care sunt în-
deplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, despre acest lu-
cru fiind înştiinţat titularul cererii.

(5)Primăria comunei Scoarţa, prin biroul de specialitate, verifică în-
deplinirea condiţiilor privind acordarea facilităţii, precum şi respectarea 
oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

(6)În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă, raportat la con-
diţiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris 
acest lucru.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 

acordate în învăţământul preuniversitar de stat din 
comuna Scoarţa, pentru anul şcolar 2020/2021

Art.1. Se aprobă un număr de 50 de burse pentru elevii din învăţămân-
tul preuniversitar de stat din comuna Scoarţa aferent anului şcolar 2020- 
2021, după cum urmează:

  1.Burse de merit - 4x150 lei;
  2.Burse de studiu - 16x130 lei;
  3.Burse sociale - 30x100 lei;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul 

comunei Scoarţa şi directorul Şcolii Gimnaziale Scoarţa, comuna Scoarţa.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului, judeţul 

Gorj, Primarului comunei Scoarţa, Şcoli Gimnaziale Scoarţa, în condiţiile 
legii şi publicată, pentru informare, în monitorul oficial local prin grija secre-
tarului general al comunei Scoarţa.

Nr._53_/17.12.2020

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Scoarţa aprobat pentru anul 2020
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Scoarţa apro-

bat pentru anul 2020, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

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

Nr._55_/17.12.2020
Anexa Nr. 1 la Hot. Nr. 55 din 17.12.2020

MII LEI

PROGRAMUL DE ÎNVESTIȚII PUBLICE *)

PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

BUGET LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.55/17.12.2020



Pag. 4                            Pag. 4                            Curierul Primăriei Scoarța Nr. 52/2020Curierul Primăriei S

Informare, privind 
colectarea deșeurilor

Primaria Comunei Scoarța anunță toți locuitorii că au 
obligația respectării legii 101/2006, precum și recoman-
dările operatorului de salubritate pentru precolectarea 
separată în recipiente asigurate de operatorul serviciului 
respectiv: deșeurile menajere (resturi de fructe /de legu-
me proaspete sau gătite, resturi de pâine și cereale, zaț 
de cafea / resturi de ceai, coji de ouă, coji de nucă, etc. ) 
se depozitează în pubelă, iar deșeurile selective (am-
balaje de hârtie și carton (să fie curate), materiale plas-
tice (pet-uri, folii, pungi de plastic, recipient de șampon, 
recipient de săpun lichid, flacoane de la detergenți), am-
balaje de aluminiu (doze de aluminiu) și metal (conserve 
metalice)) se depozitează în sacul galben.

Atragem atenția cetățenilor că nerespectarea măsuri-
lor de gestionare a deșeurilor, abandonarea acestora pe 
domeniul public, atrage sancțiuni în conformitate cu HCL 
nr. 14/2019 respectiv cu amendă în valoare de 1000 de 
lei.

 Menționăm că serviciul de salubrizare a fost consti-
tuit ca urmare a prevederilor Legii 101/2006-Cap.I, art.2, 
alin.(1), (2).....(8), Cap.II, art.5, alin.(1), art.6, alin.(1), lit.
(e), (k), Cap.III, art.12, alin.(2) și Legea 211/2011- art.59, 
alin.1, A, lit.(e) prin care se prevede că toate U.A.T-urile 
să-și constitue obligatoriu serviciul de salubrizare.

Referitor la costurile serviciului de salubrizare, 
menționăm că sunt stabilite de către firmele autorizate în 
domeniul colectării gunoiului menajer și selectiv. Aceste 
costuri sunt aprobate și avizate de către ANRSC.

Ca urmare a întrebării frecvente adresate de către 
cetățenii comunei Scoarța și anume- de ce taxa de sa-
lubrizare  este mai mare în unele cazuri decât impozitul 
aferent gospodăriei de unde se colectează gunoiul?

Răspunsul la întrebarea respectivă este – impozitul 
stabilit pe fiecare gospodărie în parte se stabilește în 
baza codului fiscal și reprezintă o taxă stabilită de statul 
român, iar taxa de salubrizare pe care Primăria Scoarța 
o încasează reprezintă costurile aferente serviciului de 
salubrizare.

Menționăm că această taxă este încasată de către pri-
mărie și este virată integral către firma de salubrizare.

RIDICAREA DEȘEURILOR SELECTIVE 
SE FACE DUPĂ CUM URMEAZĂ

Primăria Scoarţa şi-a luat 
toate măsurile necesare pentru 
a preîntâmpina eventualele pro-
bleme specifice sezonului rece. 
Astfel că, s-a avut în vedere 
asigurarea agentului termic în 
instituţii, s-au pregătit drumu-
rile şi s-au realizat stocurile de 
nisip. Primarul Ion Stamatoiu 
spune că dispune de utilaje pro-
prii de deszăpezire, însă dacă 
va fi necesar acestea se vor su-
plimenta.

Pregătiți să dea piept cu iarna!

Campania de vaccinare a stârnit multe reacţii în spa-
ţiul public. În judeţul Gorj sunt 11 centre de vaccinare, 
spaţii special amenajate pentru momentul în care po-
pulaţia va intra pentru imunizare. Sunt şi localităţi aco-
lo unde cetăţenii sunt extrem de sceptici. De exemplu, 
la Scoarţa, nicio persoană nu şi-a manifestat interesul 
privind vaccinul.

Primar: Nu avem nicio solicitare în privinţa vaccinului anti-Covid. Oamenii sunt sceptici

Primarul din Scoarţa, Ion 
Stamatoiu, spune că cetăţe-
nii sunt sceptici, dar şi faptul 
că până în prezent nu există 
vreo solicitare. Primarul spu-
ne că se va vaccina.

,,Am primit şi noi adre-
sele cu toate centrele de 
vaccinare, dar cetăţenii sunt 

sceptici. Nu sunt lămuriţi. 
Unii zic că o să se vaccineze, 
dar o să mai aştepte. Până în 
acest moment nu avem nicio 
solicitare în acest sens. Noi 
informăm de fiecare dată, dar 
de vaccinare oamenii nu sunt 
hotărâţi. Eu o să mă vacci-
nez, vreau să mă protejez pe 

mine şi pe familia mea", a spus 
Ion Stamatoiu, la Radio Infinit.

Scoarţa nu este singura loca-
litate ai cărei locuitori nu sunt ho-
tărâţi în privinţa vaccinării.

Autoritățile locale din comuna Scoarța nu au uitat de sărbători 
familiile defavorizate din localitate și nici asistații Casei de tip 
familial de la Botești. 

Ca în fiecare an, la Botești s-au dus cadouri, plăsute cu 
dulciuri pentru copiii ingrijiți aici, totul din donația salariaților 
instituției publice. 

Bucuria copiilor de la Botești a fost imensă. 
S-au oferit cadouri și familiilor defavorizate. 
46 de familii din Scoarța aflate în această situație au fost 

sprijinite cu pachete cu alimente de către autoritatea locală. 
Produsele au ajutat membrii acestor familii să pregătească 

masa pentru sărbători.

Cadouri dulci pentru Casa de tip familial Botești, Cadouri dulci pentru Casa de tip familial Botești, 
pachete pentru familiile defavorizatepachete pentru familiile defavorizate
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxei de închiriere şi a regulamentului privind modalitatea de închiriere a 

utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Primăriei comunei Scoarţa, judeţul Gorj
Art.1. Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patri-

moniul comunei Scoarţa, pentru prestarea de lucrări specifice de către persoa-
ne fizice şi juridice, care solicită închirierea acestui utilaj.

Art.2. Se aprobă regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajului 
buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Scoarţa, pentru prestarea de lu-
crări specifice de către persoane fizice şi juridice, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator în cuantum 
de 130 lei pe oră, închirierea făcându-se pentru minim o oră. Timpul de în-
chiriere include şi deplasarea de la sediul Primăriei Scoarţa până la locaţia 
precizată de solicitant.

Art.4. De la data adoptării prezentei hotărâri, orice alte hotărâri cu dispoziţii 
contrare nu mai produc efecte.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează apara-
tul de specialitate al Primarului comunei Scoarţa.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, primarului comunei Scoarţa, Pre-
fectului judeţului Gorj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul 
Primăriei comunei Scoarţa şi prin publicare pe site-ul primăriei.

Nr._58_/23.12.2020
Anexă la HCL nr. 58/23.12.2020

REGULAMENT
Privind modalitatea de închiriere a buldoexcavatorului de către 

persoane fizice sau juridice

Art.1.Prevederile prezentului Regulament stabilesc regulile generale de 
închirirere şi exploatare a buldoexcavatorului aflat în patrimoniul Comunei 

Scoarţa, de către persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea de lucrări 
specifice pe raza UAT Comuna Scoarţa sau pe raza altor localităţi.

Art.2.În vederea obţinerii de venituri în scopul autofinanţării utilajului 
de tip buldoexcavator, aflat în proprietatea comunei Scoarţa, se instituie 
taxa specială de închiriere a utilajului, prin hotărâre de consiliu local.

Art.3.Taxa de închiriere se poate actualiza anual sau ori de câte ori 
este nevoie, prin hotărâre a consiliului local în funcţie de evoluţia preţului 
carburanţilor, caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de uzură al aces-
tuia şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, pe baza unei note de 
fundamentare întocmită în acest sens.

Art.4. Procedura de închiriere este următoarea:
 a)Solicitantul va depune o cerere scrisă la Registratura Primăriei 

Comunei Scoarţa în care va specifica numărul estimativ de ore pentru 
care solicitantul închiriază utilajul, dar nu mai puţin de o oră, locaţia şi 
activităţile care urmează a fi executate.

 b)Cererea este aprobată de conducătorul instituţiei care va pro-
grama data şi ora deplasării utilajului, în funcţie de alte solicitări similare 
sau de necesităţile autorităţilor locale care au prioritate exclusivă.

 c) Se va stabili tariful de închiriere în funcţie de numărul estimativ 
de ore pentru care solicitantul închiriază utilajul şi se va comunica valoarea 
acesteia solicitantului care va achita taxa, anticipat, la casieria primăriei. 
Timpul de închiriere include şi deplasarea de la sediul Primăriei Scoarţa 
până la locaţia precizată de solicitant şi retur.

Art.5.Operatorul utilajului va ţine o evidenţă privind numărul de ore 
de funcţionare, operaţiunile executate şi locaţia, consumul de carburant, 
cheltuielile cu întreţinerea.

C
ăminul cultural 
din Scoarța va 
fi reabilitat cu 

1.750.291 de lei fără TVA. 
Clădirea prezenta zone de 

Au început lucrările la Au început lucrările la 
Căminul ScoarțaCăminul Scoarța

degradare a zidăriei și a 
șarpantei. Licitația pentru 
reabilitarea clădirii și dota-
rea ei au avut loc în vara 
acestui an. ,,Am început 
lucrările la Căminul Scoar-
ţa, lucrări așteptate de foar-
te multă vreme de către 
cetățenii comunei. Am pro-

mis și mă voi ține de cuvânt!! 
Sperăm că vremea va ține 
cu noi și astfel să înaintăm 
cât mai mult cu proiectul de 
modernizare și până la fi-
nalul anului 2021 să ducem 
la bun sfârșit acest proiect! 
Doamne ajută!”, a transmis 
primarul Ion Stamatoiu.

  Stâlp aproape doborât la Scoarța  Stâlp aproape doborât la Scoarța
Intervenţie de urgenţă în comuna gorjeană Scoarţa, după 

ce un stâlp aproape că s-a prăbuşit şi punea localnicii în peri-
col, dar şi traficul rutier. 

Autorităţile au intervenit împreună cu firma de energie elec-
trică şi au reuşit să stabilizeze stâlpul înainte ca acesta să fie 
pus la pământ.

Stâlpul era cât pe ce să se prăbuşească pe şosea. „Echipa 
Primăriei Scoarţa împreună cu cetăţenii din zona Raba - Bobu 
este la o intervenţie ce punea în pericol siguranţa cetăţenilor 
şi a traficului rutier prin căderea unui stâlp cu conductori elec-
trici", a anunţat primarul din Scoarţa, Ion Stamatoiu.

Din fericire, totul a fost readus la normal înainte ca stâlpul 
de electricitate să fie doborât.
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HOTĂRÂRE
privind scutirea de plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2020 pentru casele (gospodăriile) părăsite, nelocuibile sau ai căror 
moştenitori nu pot fi identificaţi și care nu au beneficiat în 

anul 2020 de serviciile de salubrizare.
Art.1.Se scutesc de plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 

casele (gospodăriile) părăsite, nelocuibile sau ai căror moştenitori nu pot fi 
identificaţi şi care nu au beneficiat în anul 2020 de serviciile de salubrizare 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul şi 
biroul financiar contabilitate impozite taxe locale din cadrul Primăriei comunei 
Scoarţa.

Nr._56_/23.12.2020
Anexa nr.1

la H.C.L. nr.56 din 23.12.2020 privind scutirea de plata taxei speciale de salubrizare 
pentru anul 2020 pentru casele (gospodăriile) părăsite, nelocuibile sau ai căror moştenitori 
nu pot fi identificaţi și care nu au beneficiat în anul 2020 de serviciile de salubrizare

Pişteştii din Deal
Nr crt Nume și Prenume         Satul        Strada  Rol
1 FOTA NICHIFOR  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2534
2 SURLIN ANA   Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2540
3 DAN VASILE   Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2564
4 CAZACU GHEORGHIȚA  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2557
5 SUCHICI ADRIAN  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2560
6 GUȚĂ NICOLIȚA  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2572
7 GUȚĂ ELENA   Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2573
8 NEGREA ION(MOȘT)  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2578
9 NEGREA VALERăU  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2589
10 IONICI VALERIA  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2592
11 IONICI TEODORA  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2593
12 IONICI VICTORIA  Pișteștii din Deal Pișteștii din Deal 2594

Colibaşi
Nr. crt. Numele şi prenumele      Satul  Strada        Rolul
1 POPESCU CORNELIA  Colibaşi  COLIBAŞI  1447
2 PITEA ION-DAN  Colibaşi  COLIBAȘUL DE JOS 1470
3 FĂSUI DAN   Colibaşi  COLIBAȘUL DE SUS 1372
4 BURLAN CĂTĂLINĂ  Colibaşi  COLIBAȘUL DE SUS 1382
5 MARIA DUMITRU(MOȘT)  Colibaşi  COLIBAȘUL DE SUS 1385
6 ARSENIE NICOLAE (MOȘT)  Colibaşi  PRINCIPALĂ  1413
7 ZĂLOG AURICA MOȘT  Colibaşi  COLIBAȘUL DE JOS 1499
8 KETSERIDU LEORA-CODRUȚA Colibaşi  PRINCIPALĂ  1416

Mogoşani
Nr. crt. Nume și Prenume      Satul Strada                   Rol
 1 STAICU SILVIA   Mogoşani Mogoşani 1128
 2 GLĂMAN VICTOR   Mogoşani Mogoşani 1146 
 3 CINTEZĂ ION    Mogoşani Mogoşani 1213
 4 FURU GHEORGHE ȘI MARIA  Mogoşani Mogoşani 1193 
 5 FURU CONSTANTIN MOȘT   Mogoşani Mogoşani 1194
 6 PRANDEA POMPILIAN   Mogoşani Mogoşani 1203
 7 GLĂMAN NICOLAE   Mogoşani Mogoşani 1245 
 8 CICĂ IOANA (MOȘT)   Mogoşani Mogoşani 1253
 9 BURLAN GHEORGHE AURICA  Mogoşani Mogoşani 1258
10 CINTEZĂ MARIA DEF. ȘI BĂRCEAN ANA  Mogoşani Mogoşani 1262
11 BOBAN MAR1A (B0BAN ALEXANDRU)  Mogoșani Mogoșani 1267
12 CINTEZĂ ELISABETA ȘI CINTEZĂ DUMITRU Mogoșani Mogoșani 1281
13 NASTASIE GETA   Mogoșani Mogoșani 1283
14 FLORESCU JAN   Mogoșani Mogoșani 1285
15 BOBAN PĂTRU   Mogoșani Mogoșani 1292
16 DIACONESCU GHEORGHE (VALENTINA)  Mogoșani Mogoșani 1301
17 DĂNESCU SIMONA-MONICA  Mogoșani Blahniței 1227
18 BONDOC MARIA   Mogoșani Blahniței 1237
19 POPESCU VIOREL   Mogoșani CIREŞULUI 1218
20 BARCEANU MIHAELA                          Mogoșani       Vîrful Dealului                     1217
21 BOIAN GHEORGHE                          Mogoșani       Vîrful Dealului                     1221 
22 CINTEZĂ ION    Mogoșani Mogoșani                    1213
23 DOBRICEANU OCTAVIAN DAN ȘI OANA DIANA  Mogoșani        Vîrful Dealului                    1220.1

Bobu-Raba
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
 1 PETEC NICOLAE   Bobu RABA  666
 2 DUPIR TINEL    Bobu RABA  667 
 3 LACĂTUȘU ION   Bobu RABA  673
 4 MIHALACHE VERONICA   Bobu RABA  674
 5 PETEC NICOLAE   Bobu RABA  690
 6 OPRIȚA MIRELA   Bobu RABA  691

Bobu
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
 1 PRUNĂ SIRONA   Bobu Bobu  737
 2 BABALIC ARISTICĂ MOȘT   Bobu Bobu  741
 3 BLIDARU RADU ȘI DOMNICA  Bobu Bobu  743
 4 PIRTEA NICOLAE   Bobu Bobu  745
 5 BUDINESCU LEONID   Bobu Bobu  785
 6 NANU ANTONICA(MOȘT)   Bobu Bobu  786
 7 IRINOIU DORINA   Bobu Bobu  804
 8 SOLOMON TUDOR (MOȘT)   Bobu Bobu  791
 9 DIJMĂRESCU-BICAN VIOLETA  Bobu Bobu  803
10 BĂLAN DANIEL   Scoarţa Bobu  873
1 1 BOBAN MATEI, TĂNASE ȘI RAPANOAIA ANG Scoarţa Bobu  916
12 NEGREA ION ȘI NICOLAE   Bobu Bobu  982
13 RUCSANDA VIORICA   Bobu CERĂTULUI  876
14 ZĂLOG PETRE DEFUNCT   Bobu CERĂTULUI  877
15 STANESCU GEORGE   Bobu NARCISELOR 920.1
16 CIOBANU MARIA   Bobu PĂRULUI  770
17 STOICHIȚOIU TITU MOȘT   Bobu DEALULUI  1045
18 ZĂLOG TUDOR   Bobu DEALULUI  1049
19 ZĂLOG GHEORGHE(MOȘT)   Bobu DEALULUI  1050
20 PETEC ION    Bobu DEALULUI  1051
21 PETEC IOANA   Bobu DEALULUI  1052
22 PRANDEA MARIA   Bobu EDUCATORULUI 1000
23 RUCSANDA VIORICA MOȘT   Bobu EDUCATORULUI 1002
24 CIOBANU EUGEN   Bobu EDUCATORULUI 1003

25 PIERĂ VASILE, CREȚU EMILIA ȘI ISUF N  Bobu EDUCATORULUI 1019
26 POPESCU NICOLIȚA MOȘT   Bobu EDUCATORULUI 1028
27 ZAMFIR MITICĂ   Bobu GUTUIULUI  1095
28 VÎRJAN PETRE DEFUNCT   Bobu GUTUIULUI  1093
29 LIHU MARIA    Bobu GUTUIULUI  1106
30 MITROFAN ANDREI (ALEXANDRU)  Bobu GUTUIULUI  1107
31 PRANDEA NICOLAE (MOȘT)  Bobu MAGAZINULUI 1039
32 CÎRȚÎNĂ MARIAN   Bobu MAGAZINULUI 1043
33 ȘUȚĂ ALEXANDRU (MOȘT)   Bobu MAGAZINULUI 1040
34 RACEANU GHEORGHE   Bobu MAGAZINULUI 1053
35 NEGREA NICOLAE   Bobu MAGAZINULUI 1071
36 BUTUȘINĂ AURICA (MOȘT)   Bobu MĂRULUI  821
37 GOAE VASILICA-DESPINA   Bobu MĂRULUI  822
38 CÎMPEANU CĂTĂLINĂ   Bobu MĂRULUI  823
39 CÎRȚÎNĂ MARIAN   Bobu MĂRULUI  825
40 BOLBOREA ADRIAN   Bobu MĂRULUI  831
41 LEOVEANU RODICA   Bobu MĂRULUI  837
42 BUTUȘINĂ ELENA   Bobu MĂRULUI  844
43 LĂCĂTUȘU VASILE   Bobu MĂRULUI  865
44 MARIA VASILE și NATALIA   Bobu MĂRULUI  867
45 ANDRECA ILIE(MOȘT)   Bobu MĂRULUI  869
46 VĂLCU LUMINIŢA   Bobu VIORELELOR  888
47 CORICI MARIA   Bobu VIORELELOR  906
48 PRANDEA ION(MOșT)   Bobu VIORELELOR  927
49 DELAMEA FLORINA-AMALIA  Bobu VIORELELOR  1012.1

Cîmpu Mare
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 ANGHEL CRISTIAN   Cîmpu Mare BLAHNIȚA DE JOS 1334
2 TRESTIANU(GLĂMAN) MARIANA  Cîmpu Mare Cîmpu Mare  1340
3 DUȚĂ VIOREL   Cîmpu Mare Cîmpu Mare  1346
4 LĂCĂTUȘU CAMELIA-MIHAELA  Cîmpu Mare LIVEZILOR  1359
5 COTÎRLĂU ILIE (MOȘT)   Cîmpu Mare LOT AŞILOR  1339
6 SCĂRLĂTEANU NICOLAE-RENAULT  Cîmpu Mare Principală  1899

Lintea
Nr. crt Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 HORTOPAN ELENA   Lintea Lintea  1642
2 DINULESCU NICULINA-CLAUDIA  Lintea Principală  1563

Cerătu de Copăcioasa
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 STOINESCU ANASTASIEI    Cerătu de Copăcioasa Cerătu de Copăcioasa 1660
2 HOLINGHER GHEORGHE și MARIA MOȘT   Cerătu de Copăcioasa Cerătu de Copăcioasa 1664
3 KAUS SEVASTIȚA    Cerătu de Copăcioasa Cerătu de Copăcioasa 1722
4 STROE GEANA TRIFON    Cerătu de Copăcioasa Cerătu de Copăcioasa 1729
5 PLAESIU AMELIA    Cerătu de Copăcioasa URSULUI  1738

Scoarţa
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 CĂLESCU MARCEL   Scoarţa Beacu Mare  100
2 RIZOIU GALINA și RAFFAELA  Scoarţa Beacu Mare  123
3 STÎNGĂ ION(MOȘT)   Scoarţa Hanca  216
4 STÎNGĂ OLIMPIA   Scoarţa Hanca  222
5 CURELEA CONSTANTIN-DANIEL și ANDREEA Scoarţa Principală  6
6 SURLIN ION(MOȘT)   Scoarţa Principală  7
7 GÎLMĂ MIRCEA   Scoarţa Principală  12
8 VINTILĂ IOANA(MOȘT)   Scoarţa Principală  167
9 NEICUȘI MATEI   Scoarţa Principală  291
10 CANTEMIR LILIANA   Scoarţa Principală  304
11 CARABĂ IOAN și ILEANA (MOȘT)  Scoarţa Revoluţiei  352
12 NUELEANU ION și ILONA   Scoarţa Revoluţiei  355
13 VINTILESCU ELENA DEFUNCT  Scoarţa Revoluţiei  358
14 DIDEA ANGELA DEFUNCT   Scoarţa Salcia  43
15 ARSENIE AURELIAN și VERONICA-MINODORA Scoarţa Salcia  54
16 VLĂDUȚ IOANA   Scoarţa Scoarţa  173
17 CĂȚELU EUGEN (MOȘT)   Scoarţa Salcia  70
18 TITOIU TATIANA   Scoarţa Salcia  72
19 BUBATU GRIGORE   Scoarţa Salcia  82
20 BRĂETE MARIA CLAUDIA   Scoarţa Scoarţa  41
21 VOINEA IULIA(MOȘT)   Scoarţa Scoarţa  348
22 CUCĂILA NICOLIȚA   Scoarţa Scoarţa  181.2
23 MIROIU EMILIAN MOȘT.   Scoarţa Scoarţa  241
24 MIROIU EMILIAN MOȘT.   Scoarţa CÎRȚÎNEȘTI  393
25 BIRCEANU DUMITRU MOȘT  Scoarţa SALCIA  74
26 RĂGUȘITU FLOAREA(MOȘT)  Scoarţa Trandafirilor  195

Copăcioasa
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 CHIRCU MIRELA și GABRIEL(Trantea I Elena) Copăcioasa LINIA MARE  1835
2 ȘURLIN CONSTANTIN   Copăcioasa BÎRCA  1970
3 HAIDĂU (VICTOR) PETRE   Copăcioasa LINIA MARE  1866
4 BOIAN (OVIDIU) NECHITĂ   Copăcioasa RĂUŢOAIA  2028
5 MINCEA VICTOR   Copăcioasa LINIA MARE  1785
6 JELCU ION MOȘT   Copăcioasa LINIA MARE  1811
7 JELCU FILOFTEIA   Copăcioasa LINIA MARE  1830
8 TOROP LUCIA   Copăcioasa LINIA MARE  1840
9 ROŞU MARIA    Copăcioasa Principală  2024.2

Lazuri
Nr. crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 POPESCU CORNELIU   Lazuri Lazuri  437
2 PARTENIE MIRCIA-GRIGORE și ILEANA-CRIST Lazuri Lazuri  454
3 POPESCU CORNELIU   Lazuri Lazuri  455
4 MARIA ELENA CIREȘICA   Lazuri Lazuri  475.1
5 RĂGUȘITU ROMULUS   Lazuri Lazuri  471
6 TARAS GHEORGHE MOȘT   Lazuri Lazuri  472
7 PITEA MARIA (MOȘT)   Lazuri Lazuri  487
8 PARTENIE MIRCIA GRIGORE  Lazuri Lazuri  493
9 CÎRSTEA CONSTANTIN   Lazuri Lazuri  494
10 CÎRSTEA VICTOR DEFUNCT  Lazuri Lazuri  495
11 ORVAS ION , CONSTANTIN, GHEORGHE SI Lazuri Lazuri  537
12 TOMESCU MIRELA   Lazuri Lazuri  545.1
13 CĂRĂMIZOIU IORGU   Lazuri Măceşului  581
14 NEAGU ION (MOȘT)   Lazuri Muncei  516
15 STROE ELENA(PAVEL ELENA)  Lazuri Muncei  520
16 SUCEA FLOAREA MOȘT   Lazuri Principala  572
17 BURLAN IUSTINA (MOȘT)   Lazuri Pădurilor  603
18 POPESCU GHEORGHE MOȘT  Lazuri Principala  564
19 HARTMANN IONELA   Lazuri Principala  607
20 MIROIU ION (MARIA MOȘT)   Lazuri Principala  610
21 CUCU MARIA    Lazuri Principala  615
22 TUCULESCU ANA   Lazuri Principala  623
23 DRAGOTĂ GHEORGHE(MOȘT)  Lazuri Teiului  451

Budieni
Nr. Crt. Nume și Prenume   Satul Strada  Rol
1 COANDĂ NATALIA   Budieni Budieni  2131
2 IONICI CECILIA   Budieni Budieni  2291
3 IVAN MARIA    Budieni Budieni  2293
4 PĂNOIU DUMITRU   Budieni Lacului  2429
5 IVAN MARIA, RUSU NATALIA- DIANA ȘI R  Budieni Morii  2409
6 BRUCIU PETRI GEORGE   Budieni Pîrvulești  2258
7 PREDESCU VASILE (MOȘT)  Budieni Pîrvulești  2265
8 DOBRAN MARIUS- CONSTANTIN  Budieni Pîrvulești  2306
9 POPESCU FLOAREA   Budieni Stegăroi  2048
10 IONICI VIRGIL   Budieni Strâmba-Drăgoieni 2202
11 ISAM MARIANA   Budieni Strâmba-Drăgoieni 2222
12 BARBU MARIA   Budieni Văleni  2328
13 STEGĂROIU LUCIA (MOȘT)   Budieni Văleni  2334
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Asistenții medicali comunitari, alături de 
polițiștii locali din Scoarța, au realizat în 
decembrie o amplă campanie de infor-
mare și conștientizare a populației din 
comună în legătură cu prevenirea infec-
tării cu virusul SARS-Cov-2. Nu au fost 
ocolite comunitățile de rromi, între orga-
nizatori fiind prezent și expertul local Pă-
tru Pantelică care este specializat în pro-
blemele rromilor, agentul Rujan Valentin 
participând la întreaga acțiune.

Protejați-vă, evitați contactul direct!
• Evitați zonele aglomerate unde sunteți 

expuși la contact direct și/sau interacțiune cu 
un număr mare de persoane, de tipul adunări-
lor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de 
recreere.

• Feriți copiii de acele locuri de joacă care 
presupun atingerea unor suprafețe/obiecte co-
mune de către un număr mare de copii.

• Limitați la maximum orice contact direct cu 
alte persoane, în afara celor care fac parte din 
familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strânge-
rea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau 
al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

• Se recomandă, inclusiv în privința persoa-
nelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în 
contact direct decât după igienizarea mâinilor 
atunci când reveniți la domiciliu.

• Evitați atingerea suprafețelor care sunt atin-
se în mod frecvent și de alte persoane, precum: 
balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau 
de acces.

• În cazul în care sunteți totuși nevoiți să 
atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind 
șervețele de unică folosință.

• Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 me-
tri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. 
În cazul în care vă aflați în transportul în comun 
încercați să NU stați față în față cu alte persoa-
ne.

• Asigurați-vă, după folosirea transportului în 
comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă 
atinge fața, nasul sau gura.

• Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități 
alternative de transport pentru a evita zonele 
aglomerate de trafic de persoane. În cazul în 
care programul vă permite, folosiți intervalele 
orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.

• În zonele urbane, pentru distanțe mici, se 
recomandă folosirea modalităților alternative de 
deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie 
mersul pe jos.

• Evitați deplasările în țările care se confruntă 
cu număr mare de cazuri de infectări cu noul co-
ronavirus (COVID-19) și descurajați întoarcerea 
în țară a persoanelor din zonele de risc, respec-
tiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul 
coronavirus. În cazul în care călătoriți într-o țară 
expusă infecției cu noul coronavirus există riscul 

Campanie anti-COVID la Scoarța!
ca la momentul revenirii în țară, în funcție de ac-
tualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar 
să rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp 
de 14 zile, împreună cu familia.

• În mod obligatoriu, românii care se întorc în 
țară din zone de risc vor trebui să intre în autoi-
zolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întrea-
ga familie să facă același lucru.

• Limitați folosirea bancnotelor și a monede-
lor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau 
plăți on-line.

• Transmiterea virușilor se realizează într-o 
pondere semnificativă prin intermediul banilor, 
cu care ia contact, statistic, un număr foarte 
mare de persoane.

• Optați pentru munca de acasă, în măsura 
în care aveți această posibilitate oferită de an-
gajator.

• Există recomandări din partea Ministerului 
Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibi-
lizarea programului de lucru pentru angajați și 
prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care 
le au la dispoziție. 

• Respectați cu strictețe regulile de igienă 
personală recomandate de autorități, pentru a 
vă proteja atât pe dumneavoastră, cât și pe cei 
apropiați.

• Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, mini-
mum 20 de secunde, după orice contact cu o 
suprafață potențial contaminată.

• Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, 
pentru a vă șterge mâinile.

• Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâi-
nile neigienizate.

• Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura 
și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe 
care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de 
gunoi.

• Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de 
alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în con-
tact, atât acasă, cât și la locul de muncă.

• Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în 
care desfășurați activități.

• Luați medicamente antivirale sau antibiotice 
numai la prescripția medicului.

• NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu 
alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.

• NU intrați în contact direct cu persoanele 
aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă 
prezintă sau nu simptome specifice noului coro-
navirus.

• Pe perioada stării de alertă, masca de 
protecție trebuie purtată în orice spațiu public 
închis, spații comerciale, mijloace de transport 
în comun și la locul de muncă, pe toată durata 
prezenței în oricare din spațiile închise ale incin-
tei, în conformitate cu condițiile impuse de Ordi-
nul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 privind insti-
tuirea obligativității purtării măștii de protecție, a 
triajului epidemiologic și dezinfectarea obligato-
rie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
• Masca de protecție trebuie să acopere com-

plet nasul și gura persoanei care o poartă.
• Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile 

infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este 
vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, 
dificultăți în respirație).

• Virusul poate fi răspândit inclusiv de per-
soane aparent sănătoase, care nu au cunoștință 
de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.

• Informați-vă despre noul coronavirus numai 
din surse oficiale!

• Puteți obține detalii dacă sunați la 
0800.800.358, care este un număr de informare, 
nu este un număr de urgență.

• Doar în cazul urgențelor sunați la 112!
 
Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!
• Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor 

în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunita-
te scăzută/boli asociate către alte persoane cu 
simptome de gripă sau răceală, în zone aglome-
rate sau zone cu trafic intens de persoane.

• Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vul-
nerabile în cazul infectării cu noul coronavirus 
sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: 
diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli car-
diovasculare, cancer).

• Rămâneți acasă dacă aveți simptome 
de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în 
respirație) și sunați medicul de familie pentru a 
solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la 
unitățile de urgență.

• Există riscul, în cazul în care sunteți purtă-
tor al virusului, să transmiteți și altor persoane 
noul coronavirus.

• Este de preferat să rămâneți la domiciliu, 
iar transferul către spital să se realizeze în mod 
organizat, respectând toate măsurile de izolare.

• Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu 
respectați cu strictețe recomandările autorităților, 
NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioa-
da celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați 
în contact apropiat cu eventualele persoane 
care vă furnizează alimente sau produse.


