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 Se analizează activitatea economică (agricultură, minerit, comerţ, turism precum şi 
dinamica populaţiei, învăţământ, sănătate, factorii poluanţi ) ca să putem  întocmi o raportate 
realistă a stării economice, sociale şi de mediu a localităţii Costeşti în anul 2014. 
 Populaţia: în anul 2014, conform recensământului, populaţia este de 3336. În anul 
2014 au decedat un număr de  42 de persoane şi s-au născut un număr de  14 copii. 
 Economia: 
  Comuna Costeşti este o localitate agro-industrială, cu exploatarea minieră 
Rm. Vâlcea, cel mai mare agent economic de pe raza comunei. La această instituţie 
lucrează aproximativ 280 de salariaţi, peste 50% sunt din localitatea noastră, restul din 
localităţile vecine: Tomşani, Bărbăteşti, Pietrari şi Horezu.  
 Uzinele Sodice Govora şi  Oltchim Rm. Vâlcea, sunt  principalii beneficiari ai 
calcarului din Cariera Bistriţa. 
 Liceul Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa şi Căminul de bătrâni sunt instituţii unde 
muncesc cei mai mulţi cetăţeni ai comunei Costeşti. 
 S-a restaurat fostul stabiliment al Băilor şi Casa Sacerdoţenilor cu activitate de 
pensiune . 
 Riscuri: 
 - Imposibilitatea de a extinde perimetrul de exploatare a calcarului întrucât se 
suprapune cu Parcul Naţional Buila Vânturariţa, va duce la creşterea şomajului, cu toate că 
atât C.J.Vâlcea şi E.M. Rm. Vâlcea au făcut eforturi la Ministerul Mediului şi Comisia 
Europeană pentru a extinde perimetrul de exploatare.    
 - Incapacitatea de a pune în valoare terenurile agricole şi de a face asociaţii agricole 
 Agricultură: 
  Populaţia comunei cultivă cartofi, porumb şi legume, dar producţia acestor 
culturi nu este foarte mare, având în vedere schimbările climatice frecvente. 
 Se observă necesitatea unui centru de prelucrarea fructelor, întrucât cantităţi mari de 
fructe au fost achiziţionate de firme din alte judeţe si exportate ca produse ecologice în 
străinătate. 
 Numărul de animale la nivelul comunei este următorul : 
 - ovine – 1100; 
 - cabaline – 70; 
 - bovine – 620; 
 - caprine – 490; 
 - nr. familii albine – 600; 
           - porcine – 700. 
  
 Structura suprafeţelor de teren 
 - arabil – 665 ha; 
 - păşune – 520 ha; 
 - fâneţe – 556 ha; 
 - vii – 4 ha; 
 - livezi – 309 ha; 
- alte categorii teren – 8.584 ha, din care: 
  - păduri – 8.499 ha; 
  - drumuri – 59 ha; 
  - ape – 26 ha; 
  - terenuri nefolosite – 123 ha; 
  - zone construite – 160 ha. 
 
 Alimentarea cu apă. 
 Serviciul de Gospodărie Comunală administrează reţeaua de apă, în total 32 km de 
reţea cu extinderea în zona Pietreni Ruget. 
 Preţul apei a rămas 0,9 lei/mc,pentru cei care deţin apometre precum şi pentru cei în 
sistem pauşal. În sistem contorizat sunt 900 de abonaţi iar în pauşal 120 preţul calculându-
se conform normativelor. 



 S-a finalizat proiectul „Extindere alimentare cu apă în comuna Costeşti, sat Bistriţa”,  
sunt montate pe ambele surse apometre şi staţii de clorinare. 
 
 Gospodărirea comunală. 
 Colectarea gunoaielor se face săptămânal, iar serviciul este asigurat de SC. Urban 
SA. cu un tarif 6 lei /persoană, urmărindu-se ca printr-o H.C.L. să obligăm fiecare cetăţean 
să aibă contract cu SC. Urban SA. , în acest moment având 393 contracte încheiate pentru 
729 de persoane. 
 Factori poluanţi sunt: 
  - praful de la cariera de calcar – se intervine pe D.J. 646  cu cisterna de apă; 
  - gunoaiele depozitate de oameni pe marginea pârâurilor; 
  - depozitele de rumeguş. 
 Săptămânal se are în vedere colectarea gunoiului de pe DN67, Stog. La Bistriţa – 
pod rudari – s-a montat un tomberon mare. 
 Au avut acţiuni permanente de colectare a deşeurilor şi campanii de colectare 
aparate electrocasnice, becuri etc, cu firma ROREC. 
 
 Învăţământ. 
 Pe raza comunei funcţionează, cu cele două scoli primare de la Bistriţa şi Pietreni, din 
păcate din toamna anului 2015 la Pietreni v-a funcţiona doar grădiniţa. 
 Numărul elevilor de la Şcoala Gimnaziala Ferigile este de 285. 
 Liceul Tehnologic Special Bistriţa funcţionează ca o unitate tip internat, construindu-
se şi o cantitate modernă, având un număr de 248 de elevi. 
   
  
 Asistenţă medicală. 
 La nivelul comunei Costeşti lucrează trei medici primari, un medic stomatolog, trei 
asistente şi două farmacii. Satul Pietreni este deservit de un dispensar modern. 
 În satul Bistriţa funcţionează la  Căminul Cultural Bistriţa, un punct sanitar. 
 La nivelul comunei Costeşti există un asistent comunitar care face şi tratamente la 
domiciliu în satele Bistriţa şi Pietreni. 
 Sociale. 
 Problemele sociale se întâlnesc în toate satele, fiind vorba de persoane vârstnice, 
singure, care au nevoie de tratament la domiciliu şi de sprijin în gospodărie.  
 S-a avut în vedere sprijinirea persoanelor în vârstă, s-a intervenit pentru a le interna 
in Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa, li s-au asigurat lemne de foc pentru perioada 
rece. 
 Situaţii de urgenţă. 
 Anul 2014 , a fost un an cu probleme cauzate de inundaţiile din lunile aprilie şi iulie de 
pe pârâurile Bistriţa şi Pietreni. 
 Pentru situaţiile de urgenţă, Consiliul local a întocmit rapoarte ce au fost înaintate 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea spre 
informare şi rezolvare. 
  
 Cultură. 
 
 -  S-a sărbătorit ziua comunei ediţia a X-a – „La obârşie, la izvoare” 
           - S-au sprijinit unităţile de cult de pe raza comunei. 
  
 Proiecte. 
 - Amenajări rurale;  
 - Achiziţionare buldoexcavator; 
 - Extindere alimentare cu apă în comuna Costeşti, satul Bistriţa - finalizat; 
           - S-a început reabilitarea Căminului Cultural din satul Costeşti. 
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