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 DOMNILOR CONSILIERI 
 In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru indeplinirea 
atributiilor stabilite de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ si de Legea 
544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public, va supun atentiei 
Raportul anual privind situatia gestionarii bunurillor comunei Costesti, judetul Buzau, 
pentru anul 2019 care poate fi consultat de toti cetatenii interesati. 
 In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va prezint in continuare raportul 
privind gestionarea bunurilor apartinand Comunei Costesti, Judetul Buzau, pentru anul 
2019. 
 Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei a fost insusit de 
Consiliul Local conform HCL nr. 26/ 1999  si a fost atestat prin HG nr. 1348/2001, 
anexa nr 30. 
 Ulterior, prin hotarari ale Consiliului Local, domeniul public a suferit modificari 
care au fost centralizate si transmise Consiliului Judetean Buzau in vederea promovarii 
unui proiect de hotarare de guvern pentru modificarea domeniului public. HG nr 
1292/2009. 
 In anul 2019 s-au derulat o serie de contracte incheiate atat in cursul anului, cat si 
in anii precedenti. 
 In prezent se afla in derulare si contractele de concesiune incheiate inca din anii 
2001, 2004, 2006 si 2007; o parte a acestor contracte au fost novate,  reziliate prin 
sentinte civile sau prin acordul partilor sau cumparate. 
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 Cu privire la investitiile publice si lucrarile de intretinere si reparatii va informez 
ca in anul 2019 a fost realizat obiectivul Modernizare  sistem de iluminat public stradal, 
au fost realizate rigole de scurgere in satul Pietrosu, asfaltarea drumurilor  satesti DS 359 
tr. III, DS 428, 353 Pietrosu, betonarea rigole de scurgere sat Pietrosu, precum si 
modernizarea DC 37 Spataru-Gomoesti. 
 De asemenea, proiectulul de interes local Camin pentru persoane varstnice  
“Sfintii Constantin si Elena” comuna Costesti, finalizat in anul 2016, cu o capacitate de 
42 de locuri, acest serviciu social aflandu-se in subordinea Consiliului Local Costesti, 
functioneaza avand toate locurile ocupate, atat cele pentru barbati, cat si cele pentru 
femei. 
 Cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, principalii 
indicatori economico-financiari la sfarsitul anului se prezentau astfel:  

-veniturile totale planificate prin bugetul de venituri si cheltuieli au fost in suma 
totala de 6.100.270 lei, din care s-a realizat in procent de  92,61%, adica in suma de 
6.239.009 lei. 

- cheltuielile totale planificate prin bugetul de venituri si cheltuieli au fost in suma 
totala de 6.496.970 lei din care s-a realizat in procent de  84%, adica in suma de 
6.016.286 lei. 

Prin Dispozitia primarului nr. 328/05.12.2019 a fost numita Comisia de 
inventariere, in vederea inventarierii bunurilor materiale si banesti aflate in patrimoniul 
Consiliului Local Costesti. 

Inventarierea s-a  efectuat in perioada 16.12.2019 – 18.12.2019 si a avut drept scop 
stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati cuprinzand  toate elementele  
patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, in vederea intocmirii 
bilantului contabil. 

Constatarile au fost consemnate intr-un proces–verbal, pe baza listelor de 
inventariere, intocmite de comisie la toate unitatile si gestiunile din subordinea 
Consiliului Local. 

Au fost inventariate mijloacele fixe, obiecte de inventar, numerar si alte valori in 
casierie, neinregistrandu-se diferente. 

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca domeniul public si privat al 
comunei Costesti a fost gestionat in conditii eficiente, cu respectarea prevederilor legale. 
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