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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 organizării reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ din Comuna 
Scoarţa, judeţul Gorj 

pentru anul şcolar 2021-2022
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ din Comuna 

Scoarţa pentru anul şcolar 2021 - 2022 astfel:

Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului-județul 
Gorj, Primarului Comunei Scoarţa, Biroului Financiar-Contabilitate al 
Primăriei Scoarţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Şcolii Gimnaziale 
Scoarţa;

Nr._7_/29.01.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare locală durabilă a 
comunei Scoarţa pentru perioada

2021-2027
Art.1.Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Scoarţa 

pentru perioada 2021/2027, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre;

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Scoarţa, prin compartimentele de specialitate.

Art.3.Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Pre-

fectului-judeţul Gorj, Primarului comunei Scoarţa, spre afişare şi publicare 

pe pagina de internet a instituţiei. 

Nr._8_/29.01.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării 

Registrului Agricol pentru 
perioada 2020/2024, 

în format electronic la nivelul 
UATC Scoarţa

Art.1.Începând cu data de 01.02.2021, la nivelul UATC Scoarţa, Re-

gistrul Agricol pentru perioada 2020/2024 se întocmeşte în format elec-

tronic.

Art.2. De la data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi sau 

hotărâri contrare, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Scoarţa, prin compartimentele de specialitate.

Art.4.Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Pre-

fectului-judeţul Gorj, Primarului comunei Scoarţa, spre afişare şi publicare 

pe pagina de internet a instituţiei.

Nr._9_/29.01.2021

HOTĂRÂRE
privind instituirea unei 
taxe de urgenţă pentru 
eliberare documente la 

nivelul Primăriei
comunei Scoarţa

Art.1. Se aprobă instituirea unei taxe de urgenţă pentru eliberare do-

cumente la nivelul Primăriei comunei Scoarţa în cuantum de 30 lei/docu-

ment.

Art.2. Taxa de urgenţă institută se aplică numai în cazul în care per-

soanele fizice sau juridice solicită în cerere în mod expres eliberarea do-

cumentului în regim de urgenţă.

Art.3. Primirea documentaţiei complete conform normelor legale în vi-

goare, pentru eliberarea documentului respectiv se va face în fiecare zi de 

luni până vineri între orele 08:00-11:00 iar eliberarea în regim de urgenţă 

a documentelor se va face în aceeaşi zi până la ora 16:00.

Art.4. Taxa de urgenţă instituită este suplimentară taxei pentru elibera-

rea documentelor în regim normal, stabilite conform hotărârilor consiliului 

local şi a Codului Fiscal.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Scoarţa, prin compartimentele de specialitate.

Art.6.Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Pre-

fectului-judeţul Gorj, Primarului comunei Scoarţa, spre afişare şi publicare 

pe pagina de internet a instituţiei.

Nr._10_/29.01.2021
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ANUNȚ CONCURS 
În data de 03.03.2021, Primăria comunei Scoarța - Județul Gorj, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea postului 

aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Urbanism 
și Autorizarea Executării Construcțiilor, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța - Județul Gorj, cu durata normală a 
timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.     

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul.
Condiţiile de participare la concurs: 
 Condiții generale:
 - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Condiții specifice necesare ocupării funcţiei publice: 
 - Studiile necesare ocupării funcţiei publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectură, construcții civile, inginerie 
civilă;

 - condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: minimum 7 ani, conform art.468 alin.
(1) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ;

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile, în perioada 29.01.2021- 17.02.2021 (inclusiv), ora 
16:00, la sediul Primăriei Comunei Scoarța, Localitatea Scoarța, str. Principală, nr.83, județul Gorj;

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe 
pagina de internet a Primăriei comunei Scoarța - Județul Gorj, la secțiunea Anunțuri Publice.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
    Adresa instituției: Primăria Comunei Scoarța, Localitatea Scoarța, str. Principală, nr.83, județul Gorj;
     Telefon/Fax: 0253/280222
        e-mail : scoarta@gj.e-adm.ro
Persoana de contact: Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier,  clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Resurse-

Umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj - secretarul comisiei de concurs.

Reprezentanții Cul-
tului Eroilor l-au 
condus pe ultimul 

drum pe singurul veteran de 
război din comuna Scoarța, 
care a decedat sâmbătă, 23 
ianuarie, la vârsta de 99 de 

A decedat și ultimul veteran de război din A decedat și ultimul veteran de război din 
Scoarța! Avea 99 de aniScoarța! Avea 99 de ani
Sublocotenentul (rtr.) NEGREA GH. ION, ultimul veteran de 
război din comuna Scoarța, a trecut în împărăția cerurilor. 
Acesta a fost condus pe ultimul drum, luni, 25 ianuarie.

ani, în propria locuință. Sub-
locotenentul (rtr.) NEGREA 
GH. ION s-a născut la data 
de 2 octombrie 1922, în co-
muna Scoarța, și a luptat, 
ca soldat, cu Regimentul 
18 Gorj, în cel de-Al Doilea 

Război Mondial, pe Frontul 
de Est. În cadrul acestui re-
giment a participat la luptele 
pentru cucerirea Odessei, 
asediul Sevastopolului, în 
Peninsula Kerci, în Stepa 
Kalmucă și la Cotul Donului 
unde a fost rănit și apoi eva-
cuat la Spitalul de Campanie 
de la Podul Iloaiei, de unde 
a fost mutat la Craiova.
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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

Localnicii au apă cu-
rentă, recent a fost pus în 
funcțiune un nou puț. De 
asemenea, școlile sunt re-
abilitate, există două că-
mine modernizate. Școala 
de la Budieni își redes-
chide porțile pe 8 februa-
rie și va primi, și de data 
aceasta, elevii de la Școala 
Scoarța care este în plin 
proces de reabilitare, cu o 
finanțare pe PNDL2. Prima-
rul Ion Stamatoiu susține 

Investitorii, așteptați Investitorii, așteptați 
la Scoarța!la Scoarța!
Autoritățile din Scoarța așteaptă investitori. Co-
muna nu duce lipsă de utilități, este traversată 
de un drum național, va avea gaze și va extinde 
rețeaua de canalizare, în prezent în Scoarța există 
canalizare doar pe o distanță de 2,5 km. 

că intenționează să ofere 
școlilor din comună și dotări 
de ultimă oră în privința mo-
bilierului. 

În prezent, sunt câteva 
drumuri în reabilitare, un 
cămin cultural, dar și școala 
gimnazială aflată la mică 
distanță de primărie. 

Elevii au primit tablete 
de la Inspectoratul Școlar 
Gorj. 50 de tablete au fost 
primite astfel, iar primăria 
va mai achiziționa altele, 

atât din buget local, cât și dintr-o 
sponsorizare a unui afacerist lo-
cal. Acest sponsor nu a oferit 
bani doar pentru tablete, ci și 
pentru reabilitarea unei toalete 
la o școală. 

La Școala Budieni s-a reali-
zat un teren sintetic, elevii ne-
având un teren de sport, copiii 
bătând mingea în drum.

,,Eu am pus suflet și pun 
suflet. Am o echipă foarte bună 
în primărie, am venit aici cu 
experiența acumulată în Primă-
ria Targu-Jiu. Am încredere în 
echipa de la primărie și dânșii în 
mine”, a declarat edilul Ion Sta-
matoiu.

Problemele din localitate ră-
mân achitarea taxelor și impozi-
telor locale. Cetățenii cu datorii 
foarte mari au fost ajutați, de 
multe ori penalitățile depășindu-
le valoarea taxelor și impozitelor 
locale. Penalitățile au fost anu-
late dacă cetățeanul de bună-
credință s-a adresat primăriei 
fiind binevoitor să își plătească 
datoriile la bugetul local.

,,Noi suntem atenți cu 
cetățenii, vrem să avem local-
nici sănătoși și dispuși să ne 
ajute așa cum îi vom ajuta și noi 
pe ei”, a completat primarul.
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L
ucrările de reabilitare și 
modernizare la Școala 
Gimnazială Scoarța 

Școala Gimnazială Scoarța are centrală termică Școala Gimnazială Scoarța are centrală termică 
nouă! Lucrări avansate și la căminul culturalnouă! Lucrări avansate și la căminul cultural

sunt în curs. Deja unitatea 
de învățământ are o centrală 
termică nouă, ce va fi pusă în 

funcțiune la finalul investiției. 
Lucrări avansate sunt și la Că-
minul Cultural Scoarța, situat 

vizavi de primărie. Construc-
torul lucrează și aici de zor, 
dorind să finalizeze investiția 
la termen. Primarul Ion Sta-

matoiu a primit zeci de feli-
citări de la cetățeni pentru 
stadiul avansat al lucrărilor 
la cele două obiective.

Gest de mare omenie făcut 
de autoritățile locale din Scoarța 
pentru un bătrân de 72 de ani 
din comună căruia i-a ars casa 
în cursul anului trecut. 

După ce a ieșit de la spital, 
unde a fost tratat pentru rănile 
suferite, pensionarului i-a fost 
pusă la dispoziție o locuință 
socială aflată chiar în blocul de 
lângă primărie. 

Mihai Șimon este tare 
mulțumit de cum a fost ajutat 
în aceste clipe grele prin care 
a trecut. 

A lucrat toată viața ca șofer 
pe tir și diverse alte mașini, dar 
s-a ales cu o pensie de doi bani 
pentru că mulți dintre angajatori 
nu i-au plătit contribuțiile soci-
ale. 

Acum bărbatul nu dă o clipă 
înapoi să își arate recunoștința 
față de cei care l-au ajutat. 

El vine zilnic la primărie 
pentru a ajuta. 

„A venit domnul consilier cu 
domnul primar și mi-au spus că 
mă iau aici și îmi dau locuință 
socială. Oameni omenoși. Vin 
la muncă pentru că așa cum 
primăria m-a ajutat trebuie să 

Ajutat cu o locuință socială, după ce i-a ars casa
ajutăm și noi. Trebuie să 
ajutăm pentru că suntem 
ajutați de niște oameni 
deosebiți aici la primăria de 
la Scoarța. 

Am fost șofer și pe tir și 
cât am umblat eu prin țara 
asta, am 72 de ani, să știți 
că nu am întâlnit oameni 
buni ca aici. 

Am o pensie mică pen-
tru că patronii la care am 
lucrat i-a durut undeva de 
vechimea mea. 

Am noroc cu oamenii de 
la primărie că mai mă ajută 
și cu lucruri de la dumnea-
lor de acasă. 

Și mâncare și haine 
pentru că mie când mi-a 
ars casa am rămas doar cu 
ce aveam pe mine, că am 
ajuns la spital. 

Acum a venit domnul 
primar și mi-a oferit o cana-
pea. 

Cine mai face așa 
ceva pentru unul ca mine? 
Și atunci vin și eu aici și 
ajut cu tot ce pot ca să le 
mulțumesc pentru că m-au 
ajutat la necaz”, spune Mi-

hai Șimon. 
Consilierul responsabil 

cu persoanele care primesc 
ajutorul social, Pantelică 
Pătru, spune că este foar-
te mulțumit de muncile pe 
care le prestează Șimon și 
de felul în care acesta își 
arată recunoștința. 

El spune că Mihai Șimon 
este permanent alături pen-
tru a fi de folos atunci când 
e nevoie de el. 

„Mai sunt șapte persoa-
ne care sparg lemnele, au 
făcut curățenie la centra-
la termică. Le-au pus și în 
depozit, iar de pe drumul 

național au strâns gunoa-
iele. Sunt niște oameni 
ordonați, care mă așteaptă 
de la prima oră ca să îi 
punem la muncă. Aveam 
înainte vreo 50, acum, 
v-am zis, mai sunt 7 ”, a 
menționat consilierul din 
cadrul Primăriei Scoarța.
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Primăria Scoarța, în top la eliberarea titlurilor de proprietatePrimăria Scoarța, în top la eliberarea titlurilor de proprietate
În anul 2020, Primăria Scoarța, s-a aflat pe locul al doilea, pe județ, la eliberarea 

titlurilor de proprietate.
Tabel titluri de proprietate eliberate în anul 2020, judeţul Gorj

Blind date cu o carte, la Scoarța!
În perioada 25 ianuarie 

-24 februarie 2021, la Bi-
blioteca Comunală Scoarța 
,,Pompiliu Marcea “ se 
desfășoară prima activita-
te din proiectul EduCaB cu 
denumirea ,,Blind date cu o 

carte”, activitate prin care fi-
ecare participant este invitat 
să descopere lumea fasci-
nantă a unei cărți pe nevă-
zute. Conceptul de ,,Blind 
Date with a Book” este îm-
prumutat din străinătate și 

constă în faptul că fiecare 
cititor va avea o surpriză 
atunci când va lua o carte 
și asta pentru că aceasta va 
fi ambalată astfel încât să 
nu îi fie dezvăluit titlul sau 
conținutul.

La Scoarța se începe școala 
pe scenariul galben

Școlarii și preșcolarii din Scoarța reîncep școala, pe 
scenariul galben, localitatea având indice de infectare 
de 1,44 la mia de locuitori. Primarul Ion Stamatoiu este 
nemulțumit că nu toți elevii din localitate au revenit la 
școală.

,,Îmi pare rău că nu au revenit la școală și elevii din 
clasele a cincea, a șasea și a șaptea. Dacă tot am dat 
voie să funcționeze școlile pentru cei de clasa a opta se 
putea și pentru restul. Oricum este o pierdere acest an 
școlar pentru elevi. 

Miniștrii sunt criticați pentru că elevii sunt pierduți. 
Este păcat, din punctul meu de vedere, trebuia anulat 
anul școlar. Una este școala față în față, una este on-
line", a declarat primarul de Scoarța, Ion Stamatoiu.
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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.


