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Amplă acțiune de ecologizare Amplă acțiune de ecologizare 
la Scoarța!   la Scoarța!   

Distinse Doamne şi Domnişoare,
Ziua de Ziua de 8 Martie8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei; este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei;

este o zi specială în care FEMEIA este venerată cu deosebit respect.este o zi specială în care FEMEIA este venerată cu deosebit respect.

Prin farmecul şi optimismul Dumneavoastră, ne inspiraţi cele mai frumoase gânduri, afecţiune şi speranţă.Prin farmecul şi optimismul Dumneavoastră, ne inspiraţi cele mai frumoase gânduri, afecţiune şi speranţă.

Prin forţa şi răbdarea Dumneavoastră, ne sprijiniţi în marile, dar şi în măruntele provocări ale vieţii.Prin forţa şi răbdarea Dumneavoastră, ne sprijiniţi în marile, dar şi în măruntele provocări ale vieţii.

Vă doresc să aveţi parte de sănătate, realizări deosebite în plan profesional, împlinirea tuturor dorinţelor, armonie Vă doresc să aveţi parte de sănătate, realizări deosebite în plan profesional, împlinirea tuturor dorinţelor, armonie 

şi bunăstare în familie, fericire alături de cei dragi!şi bunăstare în familie, fericire alături de cei dragi!

Să vă bucuraţi din plin de recunoştinţa şi aprecierea celor din preajmă!Să vă bucuraţi din plin de recunoştinţa şi aprecierea celor din preajmă!  
STAMATOIU Ion, priSTAMATOIU Ion, primarul Comunei Scoarțamarul Comunei Scoarța

Pagin
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj
Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj, conform 

anexelor 1 şi 2, care fac parte din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul Comunei Scoarţa, judeţul Gorj, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:

-persoanei responsabile din cadrul Compartimentului Resurse-Umane şi Biroului Financiar, Contabilitate, Impozite, Taxe Locale din aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Scoarţa, judeţul Gorj;

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj.

Nr._18_/26.02.2021
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 18 din 26.02.2021

ORGANIGRAMA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între unităţile administrativ teritoriale: 
Oraşul Novaci, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna Baia de Fier, Comuna Polovragi, Comuna 

Alimpeşti, Comuna Roşia de Amaradia, Comuna Prigoria, Comuna Bengeşti-Ciocadia, 
Comuna Crasna, Comuna Muşeteşti, Comuna Săcelu, Comuna Bălăneşti, Comuna Scoarţa, 

pentru proiectul de investiţie ,,Dezvoltare de reţele inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale în comuna Scoarţa, judeţul Gorj”

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între unităţile 
administrativ teritoriale: Oraşul Novaci, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna 
Baia de Fier, Comuna Polovragi, Comuna Alimpeşti, Comuna Roşia de 
Amaradia, Comuna Prigoria, Comuna Bengeşti-Ciocadia, Comuna Crasna, 
Comuna Muşeteşti, Comuna Săcelu, Comuna Bălăneşti, Comuna Scoarţa, 
pentru proiectului de investiţie ,,Dezvoltare de reţele inteligente de distribu-
ţie a gazelor naturale pentru autorităţile publice locale” (denumirea va fi cea 
din SF- ul fiecărei localități)

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Scoarţa, domnul Stamatoiu 
Ion Grigore, să semneze Acordul de parteneriat între unităţile administrativ 
teritoriale: Oraşul Novaci, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna Baia de Fier, 
Comuna Polovragi, Comuna Alimpeşti, Comuna Roşia de Amaradia, Co-
muna Prigoria, Comuna Bengeşti-Ciocadia, Comuna Crasna, Comuna Mu-

şeteşti, Comuna Săcelu, Comuna Bălăneşti, Comuna Scoarţa, în condiţiile 
stabilite de părţi.

Art.3. Cu aplicarea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Scoarţa prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Scoarţa.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termene-
lor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi-
ficările şi completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general 
al comunei Scoarţa, în termen legal, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă prin 
afişare pe site-ul Primăriei Scoarţa la secţiunea Monitorul Oficial Local.

Nr._17_/26.02.2021
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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. PREJBEANU DOREL

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 18 din 26.02.2021

ȘTAT DE FUNCȚII

Către locuitorii Către locuitorii 
comunei SCOARŢA,comunei SCOARŢA,

Colectarea DEŞEURILOR RECICLABILE se face în 

zilele de MIERCURI și VINERI din două în două săptămâni: 

06.01.2021, 08.01.2021, 20.01.2021, 22.01.2021, 

03.02.2021,  05.02.2021,  17.02.2021,  19.02.2021, 

03.03.2021,  05.03.2021,  17.03.2021,  19.03.2021, 

31.03.2021.  02.04.2021,  14.04.2021,  16.04.2021, 

28.04.2021,  30.04.2021,  12.05.2021,  14.05.2021, 

26.05.2021,  28.05.2021,  09.06.2021,  11.06.2021,  

23.06.2021,  25.06.2021,  07.07.2021,  09.07.2021, 

21.07.2021, 23.07.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 

18.08.2021, 20.08.2021, 01.09.2021, 03.09.2021,

15.09.2021, 17.09.2021,  29.09.2021, 01.10.2021,

13.10.2021, 15.10.2021, 27.10.2021, 29.10.2021,

10.11.2021, 12.11.2021,  24.11.2021,  26.11.2021,

08.12.2021, 10.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021 

iar colectarea DEŞEURILOR MENAJERE se va face 

SĂPTĂMÂNAL în aceeaşi zi.

ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ SE ÎMPART ȘI SACI PENTRU 

ACESTE DEŞEURI.

SACUL GALBEN SE DISTRIBUIE, LA SCHIMB, 

NUMAI LA COLECTAREA SACULUI CU FRACŢIE 

USCATA DE LA POPULAŢIE!

Este interzisă abandonarea gunoiului pe străzile 

din localitate, pe drumurile de exploatare, pe marginea 

terenurilor agricole din câmp etc.

Persoanele care nu se conformează vor risca 

AMENZI DRASTICE!!!!!

AJUTĂ-NE SĂ PĂSTRĂM COMUNA CURATĂ
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ANUNȚ PRIVIND OBLIGAȚIILE ANUNȚ PRIVIND OBLIGAȚIILE 
CETĂȚENILORCETĂȚENILOR

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de Gospodărire al Comunei 
Scoarța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Scoarța, vă 
revin următoarele obligații:

a)  - întreținerea și curățenia locuințelor și a terenurilor pe 
care le dețin în proprietate, chirie sau concesiune, a anexelor 
gospodărești, a curților și îmrejmuirilor acestora, delimitarea 
și împrejmuirea terenurilor aflate în proprietatea în intravilanul 
localității;

b) – curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții 
amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică 
a acestora;

c) – finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor 
eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de 
acestea;

d) – repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobi-
lelor;

 e) – menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosa-
bilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospo-
dăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din drep-
tul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte 
scopuri;

g) – păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în lo-
curile publice;

h) – respectarea măsurilor pentru asigurarea igienei publi-
ce și a curățeniei;

i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai 
în locuri special amenajate de autoritățile administrației publi-
ce locale;

j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora 
pe drumurile publice;

k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor 
aferente proprietății, efectuarea lucrărilor de curățire, toaleta-
re și văruire periodică a copacilor aferenți proprietății;

l) întreținerea curățeniei pe terenurile deținute de populație 
și pe care nu sunt construcții, prin curățarea vegetației, fără a 
pune în pericol siguranța cetățenilor din apropiere;

În caz de nerespectare vor fi luate măsuri de sancționare  
contravenționale, stabilite prin H.C.L. 

Deșeurile biodegrada-
bile sunt deșeurile din care 
se poate obține compost, 
un excelent îngrășământ 
pentru plantele din jurul ca-
sei și pentru pământul din 
grădină.  Deșeurile biode-
gradabile sunt deșeurile or-
ganice pe care le generăm 
zilnic și care pot fi trans-
formate prin descompune-
re, în îngrășământ natural 
(compost). Deșeurile biode-
gradabile se pot colecta în 
containere de către cetățenii 
care locuiesc în gospodării 
cu grădini și care pot reutili-
za materiile biodegradabile 
în propriile gospodării.

Compostarea este mo-
dul de  reciclare al resturilor 
organice biodegradabile, 
de exemplu deșeuri alimen-
tare, gunoi de grajd, frunze, 
iarbă, lemn și transforma-
rea lor într-un îngrășământ 
organic valoros.

 Puteți composta:
- Toate resturile de le-

gume și fructe, chiar dacă 
acestea sunt mucegăite

- Pâine veche, prăjituri, 
fursecuri, biscuiți, fidea toa-
te făcute din făină

- Boabe (fierte sau ne-
fierte) orez, orz, grâu,  etc

- Zaț de cafea, pliculețe 
de ceai

- Condimente vechi
- Alimente învechite
- Coji de ouă
- Coji de nucă

Anunț către cetățenii comunei Scoarța privind  Anunț către cetățenii comunei Scoarța privind  
deșeurile biodegradabiledeșeurile biodegradabile

- Știuleți de porumb și 
tulpini

- Frunze, iarbă verde 
sau uscată, paie

- Crengi și ramuri
- Cenușă de la sobe 

(dacă arde lemn)
- Rumeguș
- Ziare, hârtie și carton, 

dacă sunt umede și murda-
re

- După compostare, 
puteți utiliza materialul re-
zultat ca îngrășământ na-
tural.

De asemenea vă preci-
zăm că a intrat în vigoare 
Legea 181/2020 privind 
gestionarea deșeurilor 
nepericuloase composta-
bile care are ca obiect sta-
bilirea cadrului legal pentru 

desfăşurarea activităţilor de 
gestionare a deşeurilor ne-
periculoase compostabile, 
prin reciclarea/valorificarea 
acestora folosind opţiunea 
de compostare/digestie an-
aerobă, în vederea protejă-

rii sănătăţii umane şi a me-
diului înconjurător. Conform 
art. 2, alin (1) din prezenta 
lege ,,este obligatorie co-

lectarea separată a deşeuri-
lor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaero-
be’’, individual în gospodării
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Pompierii au fost solicitaţi, marţi, 16 februarie, să stingă un 
incendiu care a izbucnit la o casă în comuna gorjeană Scoarţa. 
Din primele informaţii, nu a fost rănită nicio persoană. Cei care 
erau în casă au reuşit să se salveze şi să alerteze pompierii.

„La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere 
cu apă și spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu 
Jiu, echipajele de intervenţie constatând că incendiul se mani-
festa la acoperişul construcţiei. Din primele informaţii, se pare 
că nu sunt persoane care să fi suferit leziuni", a transmis Florin 
Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

La faţa locului, au ajuns şi două ambulanţe.
Primarul Ion Stamatoiu a intervenit rapid și a ajutat familia 

cu o sobă nouă, tip șemineu și o sobă de teracotă, dublă.

Incendiu la o casă din Scoarța! Primarul, în ajutorul 
familiei greu încercate

Î
n perioada 18-
24.02.2021 au fost 
igienizate, de către 

angajați ai  primăriei, pri-
mar și cetățeni,  zonele: 
Cîrțînești, Torent Valea Rea 
și Cartier rromi. La această 
acțiune au participat și 
beneficiarii L 416/2001. 
Anual, autorităţile locale 
organizează astfel de 

Amplă acțiune de Amplă acțiune de 
ecologizare la Scoarța! ecologizare la Scoarța! 

acțiuni de ecologizare, 
în Luna Curățeniei. Efec-
tele se văd imediat, iar 
cetățenii apreciază efortul 
autorităților de a înfrumuseța 
localitatea.

Proiectul a fost implemen-
tat și în comuna Scoarța, ca 
și în alte trei localități din Gorj, 
respectiv Albeni, Bălești și Po-
lovragi prin Cucea Roșie Ro-
mână, Filiala Gorj, coordonator 
Vlaicu Popa Marius.

În comuna Scoarța, în acest 
proiect au fost implicate asis-
tentele medicale comunitare în 
vederea informării despre Co-
vid-19 atât în comună, cât și în 
școlile din localitate beneficiind 
de buna colaborare a cadrelor 
didactice, cu ajutorul cărora am 
realizat și informări online. 

Au fost amplasate postere 

Proiect USAID – 
informare Covid-19 
în comunități

informative în zonele cen-
trelor comerciale din comu-
nă, biserici, cabinete me-
dicale și la sediul primăriei 
comunei Scoarța. 

Pentru publicul general, 
Campania națională de in-
formare și conștientizare 
a populației în vederea li-
mitării infectării cu virusul 
COVID-19 continuă în sis-
tem online și pe rețelele de 
socializare prin publicarea 
de materiale și prin apelul 
la respectarea măsurilor 
de protecție și a indicațiilor 
autorităților.
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Măsuri în legătură cu incendiile de vegetațieMăsuri în legătură cu incendiile de vegetație
Anual mii de incendii de 

vegetaţie distrug bunuri, 
afectează mediul înconju-
rător şi uneori, din păcate, 
se finalizează cu pierderi de 
vieţi!  

Facem un apel la toți 
cetăţenii Comunei Scoarţa 
pentru a-i determina să re-
nunţe la igienizarea terenu-
rilor prin incendiere! 

Arderile de vegetaţie 

sunt interzise, iar nerespec-
tarea prevederilor legale se 
sancţionează cu amenzi de 
până la 2.500 lei. 

Arderea miriştilor, vege-
taţiei uscate şi resturilor ve-
getale 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 nive-
lul autorităţilor publice locale 
sau persoana desemnată în 
acest sens şi cu respectarea 
următoarelor reguli şi mă-
suri pentru utilizarea focului 
deschis:

1. Utilizarea focului des-
chis în locuri cu pericol de 
incendiu, pe timp de vânt, 
de uscăciune avansată este 
interzisă;

2. Utilizarea focului des-
chis nu se admite la distanţe 
mai mici de 40 m faţă de lo-
curile cu pericol de explozie 
(gaze şi lichide combustibi-
le, vapori inflamabili, explo-
zivi etc.), respectiv 10 m față 
de materiale sau substanţe 
combustibile (lemn, hârtie, 
textile, carton asfaltat, bi-
tum, ulei etc.) fără a fi su-
pravegheat şi asigurat prin 
măsuri corespunzătoare;

3. Arderea resturilor ve-
getale, gunoaielor, deşeuri-
lor şi a altor materiale com-
bustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe 
terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi, asigu-
rând supravegherea perma-
nentă a arderii şi stingerea 
jarului după terminarea ac-
tivităţii;

4. Arderea vegetaţiei us-
cate şi a resturilor vegetale 
se execută cu respectarea 
următoarelor prevederi ge-
nerale:

a) condiţii meteorologice 
fără vânt;

b) colectarea în grămezi 
a vegetaţiei uscate şi a re-
sturilor vegetale în cantităţi 
astfel încât arderea să poa-
tă 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 combusti-
bile;

d) curăţarea de vegeta-
ţie a suprafeţei din jurul fie-
cărei grămezi pe o distanţă 
de 5 m;

e) desfăşurarea arderii 
numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor 
şi materialelor pentru stin-
gerea eventualelor incendii;

g) supravegherea per-
manentă a arderii;

h) stingerea totală a fo-
cului înainte de părăsirea 
locului arderii.

Şcoala din satul 
Bobu nu mai poa-
te funcţiona din 

cauza stadiului avansat de 
degradare. 

Reprezintă un pericol 
atât pentru profesori, cât şi 
pentru elevi, aşa că Primă-
ria Scoarţa a luat decizia să 
mute elevii, pentru început, 
la şcoala din Budieni.

Din toamnă, ei vor putea 
învăţa în satul lor, dar nu în 
aceeaşi şcoală, ci în fostul 
sediu al Primăriei Bobu. 

În prezent, şi această 
clădire este o ruină. Dar, 
spun autorităţile, are mai 

Mobilier nou pentru două 
școli din Scoarța
Autorităţile din comuna gorjeană Scoarţa vor să 
mute 35 de copii într-o clădire în care a funcţio-
nat, pe vremuri, Primăria Bobu. Este singura so-
luţie pentru ca elevii din sat să nu mai meargă la 
şcoala dărăpănată, cu geamuri sparte şi acoperiş 
nesigur. Din toamnă, elevii vor merge în şcoală 
nouă, unde vor găsi şi mobilier nou. La fel, şi cei 
care învaţă în şcoala din centrul comunei.

multe şanse decât şcoala 
să fie reabilitată şi va costa 
mai puţin.

Clădirea va fi moder-
nizată şi va fi dotată cu tot 
ce este necesar pentru ca 
elevii să înveţe în cele mai 
bune condiţii. 

,,Avem în zona Bobu 
o şcoală foarte veche, cu 
foarte puţini copii. Sunt 35. 
Vom muta copiii în fostul 
sediu al Primăriei Bobu. Am 
luat avize. Când vremea va 
permite, va intra în reabili-
tare fostul sediu al primăriei 
astfel încât în toamnă, copiii 
să meargă într-o şcoală re-

abilitată, cu toaletă, mobilier 
nou. E păcat să meargă co-
piii la şcoala cu acel mobili-
er vechi de 20-30 de ani”, a 
spus primarul din Scoarţa, 
Ion Stamatoiu.

De mobilier nou vor 
avea parte şi cei peste 150 
de elevi care se vor întoar-

ce, din toamnă, la şcoala 
din centrul localităţii. Unita-
tea de învăţământ este, în 
prezent, în reabilitare. 

„Am avut doar reabilita-
rea şcolii, la Scoarţa. Am 
creionat şi cât ne costă 
mobilierul. Dacă terminăm 
şcoala, parchetăm clase-

le. Am decopertat tot. Par-
chetul a sosit la şcoală. O 
să parchetăm clasele, o să 
luăm mobilier nou. Au cre-
ionat profesorii ce trebuie în 
fiecare clasă de la grădini-
ţă până la clasa a opta", a 
mai spus primarul comunei 
Scoarța.
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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.


