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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 liberal acces la informatii de interes public, va 
supun atentiei Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a 
comunei Costesti, judetul Buzau, pentru anul 2019 care poate fi consultat de toti 
cetatenii interesati. 
 
 Date generale: 
 Preocuparea majora a primarului comunei Costesti, judetul Buzau, in anul 
2019, a fost cresterea economica si sociala a comunei si cea a calitatii mediului din 
comuna. 
 Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate se acesta 
pentru a fi adoptate de deliberativul comunei, s-au incadrat in aceasta linie de 
crestere economica si sociala a comunei. 
 In exercitarea mandatului potrivit competentelor prevazute de lege, in anul 
2019, primarul comunei Costesti, in calitatea sa de sef al administratiei publice 
organizata la nivelul acestei comune, a emis un numar de 350 dispozitii, cu caracter 
normativ sau individual. 
 Dintre acestea, un numar de 12 dispozitii au fost emise pentru convocarea 
Consiliului Local Costesti in sedinte ordinare. 
 Consiliul local Costesti s-a intrunit in anul 2019 in 12 sedinte ordinare si  1 
sedinta  extraordinara, adoptand un numar de 86 hotarari. Toate proiectele de 
hotarare care au fost supuse dezbaterii consiliului local in sedintele din anul 2019 
au fost initiate de primarul comunei si ceilalti consilieri. 
 Hotararile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta 
publica prin afisaj la sediul primariei sip e site-ul institutiei, iar cele cu caracter 
individual au fost comunicate celor interesati. 
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 In anul 2019 s-au depus la Primaria Costesti 12 solicitari de informatii de 
interes public. Numarul mic al solicitarilor se explica prin transparenta totala in 
activitatea desfasurata, multe informatii de interes public fiind afisate in locurile 
special amenajate. Toate solicitarile au fost solutionate in termen legal, nefiind nici 
o reclamatie administrativa sau plangere adresata instantelor de judecata. 
 
 Referitor la modul de solutionare a petitiilor, in anul 2019 la Primaria 
comunei Costesti s-au inregistrat un numar de  5 petitii, a caror rezolvare in termen 
legal si cu respectarea legii, a facut ca sa nu fie inregistrata nici o reclamatie 
administrativa sau plangere adresata instantelor de judecata. 
  
 Datele semnificative privind comuna sunt: 
  ● reteaua stradala a comunei este formata din Drum European DE 85   
Buzau-Bucuresti; 
  ● comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie electrica,  
                        iluminat public, telefonie, cablu TV, internet, alimentare cu apa, 
serviciu de salubrizare; 
  
   STAREA ECONOMICA 
 Activitatea economica a Comunei Costesti, cu ramurile sale de baza, 
agricultura,  comert, prestari servicii  se inscrie in tendinta generala de stagnare si 
usor regres datorata perioadei de reorganizare din ultimii ani (pierderea pietelor 
traditionale, pierderea fortei de munca calificate, managementul defectuos, ritmul 
lent al privatizarii). Pe fondul reducerii activitatii industriale, un procent redus al 
fortei de munca a migrat spre sectorul privat ce desfasoara activitati in zona 
sectorului comercial si al serviciilor. O mica parte din populatie a demarat unele 
activitati economice pe baza liberei initiative. 
 Potentialul economic al comunei se intemeiaza pe resursele zonei, respectiv: 
  - pajisti naturale - zootehnie; 
  - cadru natural si servicii oferite turistilor - turism; 
  - agricultura. 
  Starea economica a comunei Costesti, raportata la anii anteriori, se 
incadreaza intr-o tendinta de dezvoltare moderata, ca urmare a unor politici locale 
de atragere a investitorilor si a fondurilor comunitare si de expoatare mai judicioasa 
a resurselor proprii. 
 Avand in vedere conditiile concrete ale comunei Costesti, primarul comunei, 
in anul 2019 s-a preocupat pentru cresterea economica a acestei unitati 
administrativ teritoriale. 
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 In anul 2019 in comuna Costesti si-au inceput activitatea 7  persoane fizice 
autorizate si, conform informatiilor primite de la Oficiul Registrului Comertului, s-
au infiintat inca 4 firme noi. Din acestea, activitatea principala este in domeniul 
serviciilor. 
 Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locala are la baza si o 
contributie proprie a comunitatii locale, in anul 2019 s-a pus accent pe colectarea 
resurselor proprii (taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc.). 
  In anul 2019, prin optimizarea activitatii compartimentului de impozite si 
taxe (achizitionarea unor programe informatice specifice) bugetul local al comunei 
a fost realizat in proportie de 87%. 
 Pentru dezvoltarea urbanistica a localitatii si pentru intrarea in legalitate a 
persoanelor care construiesc locuinte sau anexe gospodaresti, in anul 2019 s-au 
emis, la nivelul comunei Costesti un numar de 46 autorizatii de construire, 
colectandu-se taxele si impozitele legate de aceste autorizari. 
 Deasemeni, tot pentru dezvoltarea urbanistica a localitatii s-au intocmit studii 
de fezabilitate pentru modernizarea principalelor drumuri din comuna prin 
asfaltare, modernizarea scolilor din comuna si construirea unei gradinite in satul 
Costesti, comuna Costesti, alimentare cu apa, extinderea retelei de iluminat public, 
serviciul de salubrizare, , montare camere de supraveghere. 
 O preocupare majora a adminstratiei locale in anul 2019 a fost si modul de 
aplicare a Legii 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In ultima perioada, in comuna Costesti s-a inregistrat o scadere a numarului 
de animale din gospodariile populatiei din comuna. Acest aspect se datoreaza 
preturilor mici oferite de procesatorii de lapte si de carne care achizitioneaza aceste 
materii prime de pe raza comunei. 
 
    STAREA SOCIALA 
 Ca urmare a conditiilor generale specifice comunei Costesti, rata somajului 
la nivel de comuna de mentinea, in anul 2019 la cote ridicate. 
 In ceea ce priveste zona analizata, in conditiile in care in ultimii 10 ani s-au 
construit locuinte individuale si sezoniere - case de vacanta, s-au extins si 
modernizat locuintele existente inainte de 1990, putem trage concluzia ca 
majoritatea proprietarilor cu domiciliul stabil in zona este formata din familii cu 
venituri medii si mici (agricultori, mici intreprinzatori, etc.). 
 Aceasta concluzie se impune si din numarul persoanelor beneficiare de ajutor 
social din comuna  -  dosare si  beneficiari. 
 Pentru cazuri exceptionale, in conformitate cu prevederile legale, in anul 
2019  s-au acordat ajutoare de urgenta in suma totala de 9500lei si 10462 lei in 
natura. 
 Deasemeni, pentru cresterea gradului de confort a locuitorilor comunei, s-a 
realizat in anul 2019 modernizarea sistemului de iluminat public, a fost finalizat 



obiectivul Gradinita si Scoala Generala  Costesti, reabilitarea DS 359, tr. III, DS 
428, 353 Pietrosu, betonarea rigolelor de scurgere sat Piterosu si finalizarea 
obiectivului Modernizare DC37 Spataru-Gomoesti. 
 
   STAREA MEDIULUI  
 Teritoriul administrativ al comunei, in suprafata totala de 6038 ha, este 
format din 6 localitati cu caracter rural, respectiv satele : Costesti, Pietrosu, Grosani 
Budisteni, Spataru si Gomoesti 
 Ecosistemele prezente in comuna sunt: 
  - forestier - paduri si alte terenuri cu destinatie forestiera: 
  - acvatic – paraul Calmatui; 
  - agricol - ses, fanete si pasuni naturale, terenuri agricole de mici 
dimensiuni. 
 
 Pentru conservarea si protectia mediului in comuna, in anul 2019, ca si in 
anii anteriori s-a reusit eliminarea unor depozite necontrolate de gunoi menajer. 
Acest lucru a fost posibil prin antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor social, 
apte de munca si prin cooptarea la aceasta activitate a elevilor scolilor din Comuna 
Costesti. 
 La imbunatatirea calitatii mediului din comuna contribuie realizarea 
sistemului de alimentare cu apa potabila a  gospodariilor, precum si infiintarea, inca 
din anul 2015 a serviciului de salubrizare. 
 Deasemeni, pentru impiedicarea depozitarii necontrolate a deseurilor 
menajere pe spatiul public sau in alte locuri de pe raza comunei, s-au achizitionat si 
s-au amplasat containere pentru gunoi in toate satele comunei, care sunt ridicate 
periodic si transportate la groapa de gunoi prin serviciul de salubrizare. 
 Consider ca starea mediului in comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se 
va desfasura in sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a 
populatiei pentru mentinerea unui mediu curat, pentru colectarea selectiva a 
deseurilor din comuna si pentru reciclarea deseurilor refolosibile. 

 In perioada urmatoare, cu ajutorul consiliului local vom cauta sa luam 
masurile ce se impun  pentru rezolvarea problemelor cetatenilor din comuna 
Costesti. 
 
 

PRIMAR, 
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