
ROMANIA          
JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

    -PROIECT-                               
 

HOTĂRÂREA  Nr.  
cu privire la  aprobarea organizării bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 

15 august  şi de Sfânta Marie Mică, pe data de 8 septembrie, având ca loc de 
desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea . 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 
30.07.2021, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier Colniceanu George - Eduard, ales 
preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o 
perioadă de 3 luni, în şedinţa ordinară din 30 iunie 2021; 
 Luând în dezbatere: 
            - referatul de aprobare înregistrat la nr. 2765 din 22.07.2021. şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar cu privire la organizarea  bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe 
data de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie, având ca loc de 
desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea. 
            - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, 
înregistrat la  nr. 2766 din 22.07.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi 
__ din nr. -- din --.07.2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în 
forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica , conform procesului verbal  nr. -- din --
.07.2021;     
 În conformitate cu : 

- prevederile art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 alin 1 lit. e,  din Legea nr.  
60/1991 cu privire la desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), 
lit.d ) alin.(7) lit.d) art 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Capitolului V din Ordinul comun nr.3245/1805/ 26.10.2020, emis de 
Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății, privind măsurile de pentru prevenirea 
contaminării cu COVID -      și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 
siguranță sanitară în domeniul culturii ; 

- prevederile art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.d ) alin.(7) lit.d) art 139  
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

În temeiul) art 139 alin (1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind  
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  cu un număr de ___ voturi 
„pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

       Art. 1.- Se aprobă organizarea  bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 
august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie, având ca loc de 
desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti. Judeţul Vâlcea. 



 Art. 2.- În condițiile în care se va prelungi starea de alertă pe teritoriul 
României, precum si stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID – 19, aprobată prin Hotărârea nr. 730 din 8 iulie 
2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se vor 
respecta prevederile legale aplicabile la data desfășurării activității. 

 Art. 3.- Pentru activitatea de comerţ desfăşurată în punctul „Stog” cu ocazia 
desfăşurării bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 august şi de Sfânta Marie 
Mică pe data de 8 septembrie, se vor percepe următoarele taxe: 

-   100 lei pentru activitatea de comerţ ambulant (mărfuri industriale); 
-    500 lei  pentru activitatea de alimentaţie publică (baruri, restaurante); 
-   400 lei/mp/zi pentru instalaţii de agrement (tiribombe, topogan etc) ; 
-      50 lei pentru comercializarea produselor SECOND- HAND . 
Art. 4.-  Comercianții vor respecta condițiile impuse prin actele normative în  

vigoare, privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2 și răspund de asigurarea 
curățeniei și de colectarea selectivă a deșeurilor, de aparare impotriva incendiilor, în 
punctele de desfășurare a activității.   

Comercializarea produsele SECOND- HAND, se va putea face numai  în baza 
Certificatului de  dezinfecție iar prezentarea pentru vânzare se va face, obligatoriu, 
numai pe mese. 
 Art. 5.- Organizatorii raspund pentru buna desfasurare a  evenimentelor de pe 
izlazul Stog si vor lua masuri de ordine  si de aparare impotriva incendiilor. 
 Art. 6.- Se aproba suma de  1500 lei pentru organizarea evenimentelor  . 
           Art. 7.- Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire. 

Art. 8.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei  Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului – 
Judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia, şi se va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul 
Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  . 
 
 
               Costeşti  ___iulie  2021. 
  

 
 

  
               
                      INIŢIATOR,                                                       Avizat pentru legalitate, 
                    Primar ,                                                              Secretar general, 
     PEŞTEREANU TOMA MARIUS                                        NEAGU VASILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 2765 din 22.07.2021 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 
august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie ,având ca loc de desfăşurare 

punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti. Judeţul Vâlcea. 
 
 

 Peştereanu Toma - Marius, primarul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea: 
 

           Având în vedere necesitatea stabilirii unor noi măsuri referitoare la organizarea  
bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data 
de 8 septembrie ,având ca loc de desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna 
Costeşti. Judeţul Vâlcea. 

Pentru activitatea de comerţ desfăşurată în punctul „Stog” cu ocazia desfăşurării 
bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data 
de 8 septembrie, se vor percepe următoarele taxe: 

-   100 lei pentru activitatea de comerţ ambulant (mărfuri industriale); 
-    500 lei  pentru activitatea de alimentaţie publică (baruri, restaurante); 
-   400 lei/mp/zi pentru instalaţii de agrement (tiribombe, topogan etc) ; 
-      50 lei pentru comercializarea produselor SECOND- HAND . 
Comercianții vor respecta condițiile impuse prin actele normative în vigoare,  

privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2 și răspund de asigurarea curățeniei 
și de colectarea selectivă a deșeurilor, de aparare impotriva incendiilor, în punctele de 
desfășurare a activității.   

Comercializarea produsele SECOND- HAND, se va putea face numai  în baza 
Certificatului de  dezinfecție iar prezentarea pentru vânzare se va face, obligatoriu, 
numai pe mese. 
 În condițiile în care se va prelungi starea de alertă pe teritoriul României, 
precum si stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID – 19, aprobată prin Hotărârea nr. 730 din 8 iulie 2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se vor respecta 
prevederile legale aplicabile la data desfășurării activității. 

 În conformitate cu prevederile art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 alin 1 lit. e,  din  
Legea nr. 60/1991 cu privire la desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile prevederile art.129 
alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.d ) alin.(7) lit.d) art 139 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi 
aprobare acest proiect de hotărâre. 

 
P R I M A R 

 
PEŞTEREANU TOMA MARIUS 

 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  

 
 
Nr.  2766 din 22.07.2021. 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe 
data de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data de 8 septembrie ,având ca loc de 

desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea. 
  
 

 
 Potrivit prevederilor art. 1 pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 730/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, 
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în condițiile punctului 7, la nivelul 
județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 
3/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, 
concertelor, festivalurilor publice  și prívate sau a altor evenimente culturale  sunt 
permise  cu participarea unui număr mai mare de 1000 de spectatori, cu asigurarea 
unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană precum și cu purtarea măștii de 
protecție. 
 Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, 
în condițiile stabilite prin ordinul común al ministrului culturii și sănătății, emis în temeiul 
art. 44 și art. 71, alin. 2 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completărole ulterioare. 
 La data întocmirii prezentului raport rata totală de incidența cumulată la 14 zile în 
comuna Costești este 0,33/1000 de locuitori, conform tabelului anexat la prezentul, 
descărcat de pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea la data de 21.07.2021. 

Având în vedere cele enumerate, Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea 
bâlciurilor anuale de Sfânta Marie pe data de 15 august şi de Sfânta Marie Mică pe data 
de 8 septembrie, având ca loc de desfăşurare punctul „Stog”, satul Bistriţa, comuna 
Costeşti, judeţul Vâlcea, îndeplinește condițiile legale, drept pentru care propun 
supunerea spre dezbatere şi aprobare în ședința Consiliului local Costești . 

 
 
 
 
 

     Inspector  Principal, 
 

                                 Claudiu Constantin BECHERU 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INCIDENTA 
CUMULATA 04-
17.07.2021 corona     Descarcat 21.07.2021, ora 10  alerte.ms.ro 

NR 
CRT LOCALITATE 

NUMARUL 
POPULATIEI 
-
ACTUALIZAT 
DEPAB 

NR 
TOTAL 
CAZURI 
COVID 

RATA 
TOTALA 
DE 
INCIDENTA 

RATA DE 
INCIDENTA 
FARA 
FOCARE 
INCHISE FOCAR 

NR 
CAZURI 
FOCARE 
CENTRE 
SI 
SPITALE 

1 COSTEŞTI 3059 1 0.33 0.33     

2 

MUNICIPIUL 
RÂMNICU 
VÂLCEA 117899 4 0.03 0.03     

3 ALUNU 4250 0 0.00 0.00     
4 AMĂRĂŞTI 1661 0 0.00 0.00     
5 BĂRBĂTEŞTI 3103 0 0.00 0.00     
6 BERISLĂVEŞTI 2556 0 0.00 0.00     
7 BOIŞOARA 1106 0 0.00 0.00     
8 BUDEŞTI 6195 0 0.00 0.00     
9 BUJORENI 5252 0 0.00 0.00     
10 BUNEŞTI 2644 0 0.00 0.00     
11 CÂINENI 2506 0 0.00 0.00     
12 CERNIŞOARA 3356 0 0.00 0.00     
13 COPĂCENI 2554 0 0.00 0.00     
14 CREŢENI 2095 0 0.00 0.00     
15 DĂEŞTI 3117 0 0.00 0.00     
16 DĂNICEI 1883 0 0.00 0.00     
17 DICULEŞTI 1890 0 0.00 0.00     
18 DRĂGOEŞTI 1874 0 0.00 0.00     
19 FÂRTĂŢEŞTI 3741 0 0.00 0.00     
20 FĂUREŞTI 1398 0 0.00 0.00     
21 FRÂNCEŞTI 5018 0 0.00 0.00     
22 GALICEA 3580 0 0.00 0.00     
23 GHIOROIU 1413 0 0.00 0.00     
24 GLĂVILE 1717 0 0.00 0.00     
25 GOLEŞTI 2528 0 0.00 0.00     

 


