
 
 
 
 

JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

- PROIECT - 
HOTĂRÂREA  Nr. ______ 

 
privind însuşirea Raportului primarului privind starea economică ,socială şi de mediu 

a  comunei Costeşti, pentru anul 2021. 
 

 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2022, la 
care participă un număr de __ consilieri din totalul de ___ consilieri în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier local Marinoiu Ion - Constantin , ales preşedinte de şedinţă 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 decembrie 
2021 ;  
             Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 512 din 03.02.2022 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar  cu privire la însuşirea Raportului anual privind starea economică ,socială şi 
de mediu a  comunei Costeşti pentru anul 2021 ; 
           - raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 513 
din 03.02.2022; 
   - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr., nr. şi nr. 
din ___.02.2022, 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 numărul ___din 
__.02.2022  ;     
           În conformitate cu prevederile  art. 155 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 
57 / 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare ;  
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, cu un număr de __ 
voturi „pentru”  adopta următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art. 1.- Consiliul local al comunei Costeşti îşi însuşeşte Raportul anual al primarului 
privind starea economică şi de mediu a comunei Costeşti pentru anul 2021, prevăzut în 
anexa nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art. 2.- Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei 
Costești , Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, in vederea efectuării controlului asupra 
legalităţii acesteia , Primarului comunei Costești, şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  . 
 

                                                                                     Costeşti  ___ februarie 2022 . 
 
 

                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                          
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
        



 
 
 
 

                                                                                                   
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 512 din 03.02.2022. 

 
 

REFERAT   DE  APROBARE 
 

Referitor la însuşirea de către Consiliul local al comunei Costeşti, al Raportului anual al 
primarului privind starea economică ,socială şi de mediu a  comunei Costeşti pentru anul 

2021. 
 

            
 

           În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ , în exercitarea atribuţiilor, primarul prezintă consiliului 
local , în primul  trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 
unităţii administrativ-teritoriale.  
 
            Faţă de cele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre  prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul local al comunei Costeşti, al Raportului anual al primarului 
privind starea economică ,socială şi de mediu a  comunei Costeşti, pentru anul 2021. 
 

Supun spre avizare şi aprobare acest proiect de hotărâre. 
 

 
 
 
 
 

                                                           P R I M A R 
 
 

Marius – Toma PEŞTEREANU                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 513 din 03.02.2022. 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
Referitor la proiectul de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local al comunei 

Costeşti, al Raportului anual al primarului privind starea economică ,socială şi de mediu a  
comunei Costeşti, pentru anul 2021. 

 
 
 

            
 

           În conformitate cu prevederile  art. 155 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 
/ 2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuţiilor, primarul prezintă consiliului 
local , în primul  trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 
unităţii administrativ-teritoriale.  
 
            Faţă de cele de mai sus, este necesar, oportun şi legal supunerea spre însuşire a 
proiectului de hotărâre  prin care domnul primar al comunei Costeşti,  prezintă consiliului 
local raportul anual privind starea economică ,socială şi de mediu a  comunei Costeşti 
,pentru anul 2021, în vederea  însuşirii prin act administrativ.  

 
 
 
 
 
 

INSPECTOR  PRINCIPAL , 
 

     Claudiu - Constantin BECHERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
JUDEŢUL VÂLCEA                            Anexa nr. 1 la H.C.L. __/ __.02.2022. 
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
 

RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI COMUNEI COSTEŞTI 
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A LOCALITĂŢII COSTEŞTI, 

PENTRU ANUL 2021. 
 

 
Doamnelor/ Domnilor consilieri, 
 

  În vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si pentru îndeplinirea atributiilor 
stabilite de art. 155 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
si de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public, în sarcina primarului, 
va supun atentiei Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Costeşti, 
judetul Vâlcea, pentru anul 2021, care poate fi consultat de toti cetatenii interesati. 
  

CUVÂNT  ÎNAINTE 
 
 Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.  
Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală 

deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin 
care Primăria comunei Costeşti , pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea 
noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici. 

 Consider că datele prezentate în raport, pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra 
activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii 
locale. 

 Consiliul local Costeşti, format din 13 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi.  

Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, asigurând 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea 
în aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.  

Secretarul general al comunei Costești, este functionar public de conducere, cu studii 
superioare juridice si administrative, contrasemnează actele administrative emise de primar sau 
adoptate de Consiliul Local și avizează pentru legalitate proiectele de hotărâre ale Consiliul Local.  

De asemenea, secretarul general al comunei Costești poate coordona şi alte compartimente 
ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte 
atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de primar.  

Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei. 
 Aparatul de specialitate al primarului – o alianţă cu cetăţenii comunei Costeşti, o instituţie la 

dispoziţia cetăţeanului. 
 Analizăm 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 2021. 
 Populaţia: la sfârșitul lunii decembrie 2021, populaţia comunei Costești era de aproximativ 
3033 persoane, din care 1487 de sex masculin și 1546 de sex feminin. În anul 2021 au decedat un 
număr de  65 de persoane şi s-au născut un număr de  20 copii. 
 
 Activitatea desfăşurată de Administraţia Publică Locală, în anul 2021: 
 
 Consiliul local al comunei Costeşti s-a întrunit în 9 şedinţe ordinare,2 şedinţe extraordinare,  
în care au fost adoptate un număr de 53 hotărâri. 



 
 
 
 

 Primarul comunei Costeşti, Peştereanu Toma – Marius, a emis un număr de 169 dispoziţii. 
 
 Au fost întocmite un număr de 24 publicaţii de vânzare terenuri în extravilanul localităţii, în 
baza Legii nr.17/2014. 
 S-au emis un număr de 42 certificate de urbanism şi un număr de 31 autorizaţii de 
construire. Prin H.C.L. Costești, nr. 59 din 20.12.2018,a fost aprobat noul P.U.G. al comunei 
Costeşti, cu o valabilitate de 10 ani. 
 
 Activitatea de stare civilă au fost efectuate următoarele înregistrări; 
 

-  3 transcrieri acte de naştere; 
- 12 acte de căsătorie; 
- 42 acte de deces; 

  
Activitatea de asistenţă socială: 

  
- 12 dosare de ajutor social cu 17 de beneficiari din care  6 apţi de muncă; 
- 73 dosare ajutoare de încălzire; 
- 20 dosare alocaţie de stat; 
- 10 dosare alocaţie de susţinere din care: 6 alocaţie parentală şi 4 monoparentală; 
- 66 persoane cu handicap grav , din care 17 beneficiază de asistent personal şi  49 

beneficiază de indemnizaţie pentru însoţitor; 
- 315 persoane cu handicap grav,accentuat și mediu . 

 
                                                       Impozite şi taxe : 

INCASARI 2021 
 

Nr. 
crt 

 DENUMIRE  
IMPOZITE LOCALE 

DEBIT  LA 
01.01.2021 

INCASARI 
LA 

31.12.2021 

PROCENTE 

1 Impozit  cladiri PF 129365 87297 67,48 
2 Impozit  cladiri PJ 80251 70832 88,26 
3 Impozit  teren PF 194957 127324 65,30 
4 Impozit  teren PJ 18122 14630 80,73 
5 Impozit  mijloace de transp. PF 437369 215012 49,16 
6 Impozit  mijloace de transp. PJ 185505 50235 27,08 
7 Amenzi 462437 109945 23,77 
8 Taxa firma 5391 3148 58,39 

 
 
 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 95 de 
salariaţi, peste 60% sunt din localitatea noastră. USG a oprit aprovizionarea cu calcar din cauza 
faptului că nu s-au înțeles cu CET Govora referitor la prețul aburului . 
 Uzinele Sodice Govora şi  Oltchim Rm. Vâlcea, sunt  principalii beneficiari ai calcarului din 
Cariera Bistriţa, dar şi  firme  ce transportă macadam pentru drumul expres Pitești – Craiova și terți . 
 Liceul Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa şi Căminul de bătrâni Bistriţa sunt instituţii unde 
muncesc foarte mulţi cetăţeni ai comunei Costeşti, dar în anul 2021 Căminul de bătrâni s-a 
reorganizat, rămânând 50 de beneficiari și 50 de angajați, restul au fost transferați la Rm. Vâlcea și 
Slătioara . 
  Riscuri: 
 - Incapacitatea de a pune în valoare terenurile agricole şi de a face asociaţii agricole ; 
            - Alunecările de teren – sunt monitorizate, nu au fost situații deosebite ; 
 - Restructurarea continuă a numărului de angajați de la Cariera Bistrița ; 
 - Efectele provocate de infecția cu Coronavirus – COVID 19  



 
 
 
 

 
 Agricultură: 
 
 

Populaţia comunei cultivă cartofi, porumb şi legume, dar producţia acestor culturi nu este 
foarte mare, având în vedere schimbările climatice frecvente.  
 
 Numărul de animale la nivelul comunei este următorul : 
 
 - ovine – 1213;  

- cabaline – 51; 
 - bovine – 613; 
 - caprine – 167; 
 - nr. familii albine – 660; 
           - porcine – 609. 
  
Structura suprafeţelor de teren - 10.921 ha, din care:: 
 
 - arabil – 399 ha; 
 - păşune – 565 ha; 
 - fâneţe – 482 ha; 
 - livezi – 220 ha; 
 
- alte categorii teren – 8.772  ha, din care: 
 
 - păduri – 8.509 ha; 
 - drumuri – 23 ha; 
 - ape – 24 ha; 
 - terenuri nefolosite – 126 ha; 
 - zone construite – 90 ha. 
 
 Poziţii de rol agricol înregistrate în registrul agricol al comunei Costeşti = 2085 din care  594 
străinaşi și 85 poziții persoane juridice, iar pe sate avem următoarea situaţie: 
 

- Costeşti =  652; 
- Văratici  =  181; 
- Bistriţa   =  290; 
- Pietreni  =  283. 
-  

 Au fost înregistrate un număr de 2 contracte de arendă. 
 S-au eliberat un număr de 23 atestate de producător. 
           
            Alimentarea cu apă. 
 S.C. APĂ CANAL COSTEŞTI S.R.L. administrează reţeaua de apă, în total 43 km de reţea. 
 Preţul apei a rămas 0,9 lei/mc,pentru cei care deţin apometre precum şi pentru cei în sistem 
pauşal. În sistem contorizat sunt 893 de abonaţi, iar în pauşal 159, preţul calculându-se conform 
normativelor.Din numărul total de 1052 utilizatori, 28 reprezintă persoane juridice şi 1024 reprezintă 
persoanele fizice. Contracte canalizare sunt în număr de 246. 
 

Gospodărirea comunală. 
 Colectarea gunoaielor se face săptămânal, iar serviciul este asigurat de SC. Urban SA. 
stabilit prin taxa specială de salubrizare conform H.C.L. nr. 51 din 30.12.2021,  și o parte cu 
contract încheiat cu SC. Urban SA. , în acest moment având 411 contracte încheiate pentru 707 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 şi văilor; 
- depozitele de rumeguş- depozite necontrolate pe râuri ; 
- gunoaie aruncate din mașini de cître participanții în trafic pe D.N. 67. – Tg. Jiu – Rm. Vâlcea. 



 
 
 
 

 Săptămânal se are în vedere colectarea gunoiului de pe DN67, Stog. La Bistriţa – pod 
rudari. S-au montat tomberoane mari pentru colectarea gunoiului selectiv. 
 Au avut loc acţiuni permanente, în toată comuna, de colectare a deşeurilor şi campanii de 
colectare aparate electrocasnice, becuri etc. cu firma ROREC,  iar peturile, cartoanele și sticlele 
sunt colectate de o firmă specializată S.C.MUSTAȚĂCONSTRUCT S.R.L., colectare selectivă la 
tomberoane mari, fiind amplasate tomberoane mari pentru colectarea selectivă a gunoiului. 
  
 Învăţământ. 

Pe raza comunei funcţionează, Şcoala Gimnaziala Ferigile, şi grădiniţele din Costeşti, 
Bistriţa . 
 Numărul elevilor de la Şcoala Gimnaziala Ferigile este de 207. 
 Școala Profesională Specială Bistriţa funcţionează ca o unitate tip internat, având un număr 
de 188 elevi,în două locații : 8 clase la Școala Profesională Specială Bistriţa și 8 clase la Liceul 
Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea.Personalul angajat este format din 36 profesori din care 16 
titulari, 12 personal auxiliar și  20 personal nedidactic. 
 
 Asistenţă medicală. 
 La nivelul comunei Costeşti lucrează doi medici primari, un medic stomatolog, trei asistente 
şi două farmacii. Satul Pietreni este deservit de un dispensar modern iar în satul Bistrița 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. 
 S-a început reparația Punctelor sanitare Bistrița și 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, li s-au asigurat lemne de foc pentru 
perioada rece, hrană şi medicamente, s-au efectuat anchete sociale pentru dosarele persoanelor cu 
handicap , aproximativ 205 și alte 196 achete sociale pentru diverse situații . 

Se poate observa că sunt foarte multe persoane bolnave ce beneficiază de indemnizație de 
handicap sau au angajat asistent personal. 
 
 Situaţii de urgenţă. 
 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. S-a intervenit pentru remedierea situaţiilor apărute. S-a făcut la Horezu un centru de 
urgenţă cu intervenţie militarizată. Avem în dotare un UTV, 4 x 4, pentru stins incendii, un 
buldoexcavator și 2 tractoare. 
  
 Cultură. 
- Sa organizat concursul “ RĂDĂCINI “ ediția a II a. 
- Din cauza pandemiei nu s-a mai sărbătorit ziua comunei, ediţia a XIII-a  „La obârşie, la izvoare”  
- S-au sprijinit unităţile de cult de pe raza comunei. 
- În cadrul Bibliotecii publice au avut loc activități pentru copii care au participat la diverse concursuri  
 
 Sport.  
 La nivelul comunei Costești, activează echipa de fotbal A.S. Minerul Costești, în Liga a III a , 
câștigătoare a Cupei României – Faza Județeană – ediția 2020 . 
 
 Proiecte. 

- Lucrări de reabilitare drum de interes local Dealul Costeștilor – Punct Anghel, licitat de 
Compania Națională de Investiții, în luna februarie 2021 , s-au finalizat  ;  
  - Eficientizare instalație sistem iluminat public  , s-au finalizat   
 - Amenajare centru civic al comunei Costești , s-au finalizat două străzi ; 
 - Înfințare Complex Sportiv în comuna Costești, intrat pe lista C.N.I . ; 
 - Amenajări rurale – Punct de informare Muzeul trovanților ; 
 - Reparații Cămin Cultural Bistrița . 
 



 
 
 
 

 
 
 Au fost finalizate următoarele proiecte : 
 

- Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbăteşti, Costeşti, Pietrari, - Costești - 
Pietreni – s-au finalizat lucrările în comuna Bărbătești ; 
- Amenajări rurale , refacere surse de apă şi troiţe ; 
- Instalație de dezinfecție și dezinsecție cu AFIR Craiova ; 
- Rebilitare drumuri publice ; 
- Reparații capitale la clădirea Dispensarului Medical Costești. 

 
 Concluzii:  

Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional si transparenţei 
administrative, să susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, sa atragem investiţii şi să 
generăm proiecte de importanţă strategică pentru comună si cetăţeni, si toate acestea să conducă 
la creșterea calității vieții în comuna Costești .  

Prin intermediul prezentului raport, precum şi prin numeroasele acţiuni intreprinse pe 
parcursul mandatului meu, am dovedit că ne dorim o comunicare deschisă si transparentă pentru a 
pune bazele unui parteneriat real între Primăria comunei Costeşti si cetăţeni ce se realizează prin 
afișiere și site-ul primăriei .  

Administraţia publică locală acţionează în strânsă colaborare, permanentă comunicare cu 
instituţiile de învăţământ, instituţiile de cult, instituţiile medicale umane şi veterinare, oranizaţii 
nonguvernamentale, asociaţii agricole, agenţi economici ce-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
administrativ al comunei Costeşti. 

 De asemenea, instituţiile deconcentrate, societăţile comerciale, persoane fizice din întreg 
judeţul Vâlcea au acordat sprijin în desfăşurarea tuturor activităţilor sociale, educative, culturale, 
economice.  

Tuturor le mulţumim, însă, cele mai calde mulţumiri le adresez locuitorilor comunei Costeşti, 
care au înţeles că munca făcută împreună trebuie respectată de toţi.  

Misiunea noastra este de a asigura un management performant, corect si echilibrat din punct 
de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltari durabile si pe termen lung. Am 
incercat structurarea unei echipe care sa poata pune in aplicare aceasta viziune pe termen lung si 
consider ca la acest capitol mai sunt multe lucruri de implementat, astfel incât eficienţa actului 
decizional să fie mult îmbunătăţită. Cu toate neajunsurile generate de impasul economic general, 
apreciez bilanţul Primăriei Costeşti,ca fiind unul pozitiv. Cu un procent bun de încasări la bugetul 
local, cred că am cheltuit în mod responsabil şi eficient banii contribuabililor din comuna Costeşti. 

     Rezultatele sunt vizibile, faptele fiind cea mai bună analiză contabilă a execuţiei bugetare 
aferente anului 2021. Îmi exprim încrederea că anul 2022, va fi un an bun pentru dezvoltarea 
comunei Costeşti 

. Strategia de dezvoltare a comunei Costeşti,pentru urmatorii ani, cuprinde măsuri pentru 
crearea de noi locuri de muncă si sprijinirea investitiilor, dezvoltarea educaţiei si protecţiei sociale, 
dezvoltarea infrastructurii utilitare. Obiectivele de dezvoltare a comunei Costeşti, tin cont de 
conditionalitaţile de finanţare si propun proiecte care sa atingă indicatorii precizaţi in documentele 
programatice regionale, nationale si europene.  
 
VĂ  MULŢUMESC  ŞI  DOAMNE  AJUTĂ ! 
  

PRIMAR, 
Toma – Marius  PEŞTEREANU  

 
                                                                                                  Costeşti  __ februarie 2022 . 
 
                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                          
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 


