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CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

În conformitate cu prevederile art. 104, art. 129, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 

25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statului unității administrativ-teritoriale, 

Consiliul Local al comunei Costești, județul Vaslui aprobă Statutul propriu al comunei Costești, 

județul Vaslui. 

 

Articolul 1 

(1) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, ca unitate administrativ-teritorială este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 

propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, 

precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

 (2) Primăria comunei Costești, județul Vaslui are sediul social în localitatea Costești, 

județul Vaslui, cod poștal 737145, precum și codul de înregistrare fiscală 3394236. 

(3) Însemnele specifice ale Primăriei comunei Costești, județul Vaslui, sunt: 

a) stema României, aprobată prin Legea nr. 102/1992 privind stema țării și 

sigiliul statului, cu modificările și completările ulterioare, al cărei model este 

prevăzut în Anexa nr. 1a la prezentul statut; 

b) steagul României, aprobat prin Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României 

de către autoritățile și instituțiile publice, al cărui model este prevăzut în 

Anexa nr. 1b la prezentul statut; 

c) imnul României, aprobat prin Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României 

de către autoritățile și instituțiile publice este prevăzut în Anexa nr. 1c la 

prezentul statut. 

 

Articolul 2 

(1) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, are reședința în localitatea Costești, județul 

Vaslui. 
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(2) Comuna Costești, județul Vaslui, se delimitează din punct de vedere teritorial între 

reședința de județ și municipiul Bârlad, la Sud de municipiul Vaslui și la Nord de municipiul 

Bârlad, situându-se la intersecția următoarelor coordonate geografice: 46°30'01" latitudine 

nordică și 27°45'38" longitudine estică; teritoriul administrativ al comunei fiind situat la o 

distanță de aproximativ 26 km de municipiul Vaslui. 

Vecinătățile teritoriului comunei Costești, județul Vaslui, sunt: 

➢ la Nord: comuna Deleni; 

➢ la Est: comunele Albești și Roșiești; 

➢ la Sud: comuna Banca; 

➢ la Vest: comuna Bogdănești. 

(3) Comuna Costești, județul Vaslui, din punct de vedere administrativ, are în 

componență un număr de 6 localități rurale: Costești - satul reședință de comună, 

Chițcani, Dinga, Pârvești, Puntișeni și Rădești, care sunt amplasate după cum urmează: 

Satul Costești se întinde de o parte și de alta a râului Ghilahoi, afluent de dreapta al râului 

Bârlad, iar poziția geografică a satului este 46°29'51" latitudine nordică și 27°45'52" longitudine 

estică.  

 Satul Puntișeni este situat la Sud de satul Costești, la o distanță de aproximativ 2 km, iar 

coordonatele geografice fiind 46°28'42" latitudine nordică și 27°45'58" longitudine estică. 

Satul Chițcani, este situat la Sud-Est față de satele Costești și Puntișeni, la o distanță de 

aproximativ 4 km față de satul Costești și aproximativ 2 km față de satul Puntișeni, iar coordonatele 

geografice sunt 46°27'09" latitudine nordică și 27°46'54" longitudine estică. 

Satul Dinga, este situat la Vest de satul Costești, la o distanță de aproximativ 2,5 km, iar 

coordonatele sunt 46°29'42" latitudine nordică și 27°44'04" longitudine estică. 

Satul Rădești, este situat la Sud-Est față de satul Costești, la o distanță de aproximativ 1,5 

km, având coordonatele geografice 46°28'43" latitudine nordică și 27°47'28" longitudine estică. 

Satul Pârvești, este situat la Sud-Vest față de satul Costești, la o distanță de aproximativ 

3 km, având coordonatele 46°27'09" latitudine nordică și 27°46'54" longitudine estică. 

(4) Comuna Costești, județul Vaslui, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului 

național, are rangul IV, iar celelalte localități rangul V. 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului 

pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Articolul 3 

(1) Comuna Costești, județul Vaslui, dispune de o rețea hidrografică formată din  lacuri, 

mlaștini sau ape subterane, după caz și este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul statut. Resursele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Nou_(Muntenii_de_Sus),_Vaslui
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de apă reprezintă un element esențial pentru viață și pentru procesele naturale, existența noastră și 

activitățile economice fiind în totalitate dependente de această resursă. Resursele de apă sunt 

constituite din apele de suprafață și apele subterane, naturale sau amenajate. 

 (2) Resursele naturale regenerabile sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul statut. Flora 

comunei Costești, județul Vaslui, este foarte diversificată, iar fauna se distinge prin diversitate și 

bogăție. 

(3) Comuna Costești, județul Vaslui, dispune de o mare diversitate de soluri. Solul este o 

resursă valorificată prin plantații de vii și pomi fructiferi, culturi de plante tehnice și cereale, 

creșterea animalelor, exploatări forestiere, întreprinderi industriale. 

(4)  Subsolul comunei Costești, județul Vaslui, este sărac în resurse minerale, pe perimetrul 

acesteia neexistând zăcăminte de petrol și gaze naturale și nici activități de forare și exploatare 

petrolieră. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe 

raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, se regăsesc în Anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Articolul 4 

(1) Comuna Costești, județul Vaslui s-a înființat în anul 1968, odată cu organizarea 

administrativă a teritoriului României. 

(2) Prima atestare documentară a comunei Costești, județul Vaslui datează din 1436. 

(3) Evoluția istorică a comunei Costești, județul Vaslui, se regăsește în Anexa nr. 4 la 

prezentul statut. 

 

Articolul 5 

(1) Populația comunei Costești, județul Vaslui, la 1 ianuarie 2021, numără 2.748 locuitori. 

(2) Componența și structura populației comunei Costești, județul Vaslui, defalcate inclusiv 

pe localități componente, se regăsește în Anexa nr. 5 la prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în 

vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor 

maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 
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CAPITOLUL II - AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

 

Articolul 6 

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al comunei Costești, județul Vaslui, reprezintă autoritate 

deliberativă de la nivelul Primăriei comunei Costești, județul Vaslui. 

Consiliul Local al comunei Costești, județul Vaslui este format din 11 

membri; 

b) primarul comunei Costești, județul Vaslui ca autoritate executivă - domnul 

LASCĂR POPA; 

c) la nivelul comunei Costești, județul Vaslui, consiliul local a ales un 

viceprimar, numele acestuia fiind PASCAL LUCIAN. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: PNL – 5 membri, PSD – 5 

membri și ALDE – 1 membru. 

(3) Constituirea Consiliului Local al comunei Costești, județul Vaslui s-a constatat prin 

Ordinul Prefectului județului Vaslui nr. 408 din 23.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, 

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în Anexa nr. 6a la 

prezentul statut, respectiv în Anexa nr. 6b la prezentul statut. 

 

Articolul 7 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de 

cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Costești, județul Vaslui. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică 

al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Costești, județul Vaslui. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi 

și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 

aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Costești, județul Vaslui 

se regăsesc în Anexa nr. 7 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL III - CĂI DE COMUNICAȚII 

 

Articolul 8 

(1) Raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui este tranzitată, de una dintre rețelele 

de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv rețeaua rutieră. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes 

comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 8a la prezentul statut. 

 

 

CAPITOLUL IV - PRINCIPALELE INSTITUȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 

ACTIVITATEA PE RAZA TERITORIALĂ A 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

Articolul 9 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul comunei Costești, județul Vaslui, potrivit Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități 

de învățământ de stat preuniversitar, acreditate, educația având un rol important asupra dezvoltării 

socio-economice locale, motiv perntru care una dintre preocupările principale ale autorităților 

comunei trebuie să fie creșterea calității actului de instruire prin îmbunătățirea și menținerea unui 

nivel adecvat al infrastructurii școlare și al facilităților aferente educației. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, își desfășoară activitatea un 

număr total de 5 unități de învățământ de nivel preșcolar, primar și gimnazial. 

Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, își desfășoară activitatea un număr 

total de 3 școli și 2 grădinițe, plus un corp de clasă. În satele Costești și Puntișeni funcționează 

câte o școală gimnazială și câte o grădiniță cu program normal, iar în satul Chițcani o școală 

primară. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate 

în Anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, susține unitățile de învățământ și furnizorii 

de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
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Articolul 10 

(1) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, își desfășoară activitatea o 

instituție de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, se organizează 15 manifestări 

culturale. Prin manifestare culturală se au în vedere festivaluri naționale/internaționale, inițiative 

culturale publice etc. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale 

se regăsesc în Anex nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, participă la finanțarea manifestărilor 

culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 

Articolul 11 

(1) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, se asigură asistență medicală 

profilactică și curativă. 

(2) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, participă la finanțarea activităților de 

asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin cabinete medicale 

ambulatorii ale medicilor de familie. 

(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 

prezentate în Anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Articolul 12 

(1) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, se asigură servicii sociale definite 

potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor 

sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Primăria comunei Costești, județul Vaslui, 

se regăsește în Anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Articolul 13 

(1) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui nu își desfășoară activitatea 

instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223966
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Articolul 14 

(1) Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, nu își desfășoară activitatea 

cluburi ale copiilor, cluburi sportiv-școlare ori cluburi studențești, cluburi/asociații sportive, după 

caz. 

 

 

CAPITOLUL V - FUNCȚIUNI ECONOMICE ALE 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

Articolul 15 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul 

secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în Anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

 

CAPITOLUL VI – BUNURILE 

DIN PATRIMONIUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

Articolul 16 

(1) Patrimoniul comunei Costești, județul Vaslui, este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Primăriei comunei Costești, județul 

Vaslui, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Primăriei comunei Costești, județul Vaslui, 

întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1361/2001, modificată și completată prin 

H.G.R. nr. 1415/2006 și nr. 162/2008, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, se găsește în Anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Primăriei comunei Costești, județul Vaslui, 

se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de 

internet a Primăriei comunei Costești, judeșul Vaslui, în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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CAPITOLUL VII - SERVICIILE PUBLICE EXISTENTE 

 

Articolul 17 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Primăriei comunei Costești, 

județul Vaslui sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, este furnizat în regie proprie. 

Comuna Costești, județul Vaslui, dispune, începând din anul 2007, respectiv 2015, de două 

rețele de alimentare cu apă, în sistem centralizat (65% din totalul locuințelor dispun de sisteme 

de alimentare cu apă). 

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde 5 foraje de adâncime, 2 rezervoare de 400 m3, 2 

stații de tratare a apei, conducta de aducțiune în lungime de 28,42 km și 28,42 km conducte de 

distribuție. 

Sursa de apă – captare, alimentarea cu apă se realizează prin  pompare. 

Rețea de distribuție, în lungime de 28,42 km. La sfârșitul anului 2021, sistemul de 

alimentare cu apă din localitatea Costești deservea 734 gospodării, toate contorizate. 

În prezent, comuna Costești, județul Vaslui, nu dispune de un sistem centralizat de 

canalizare-epurare. 

c) serviciul public de transport, după caz, furnizat de S.C. DEMID SRL; 

d) serviciul public de salubrizare, este furnizat de FINANCIAR URBAN SRL; 

e) serviciul public de iluminat de pe raza comunei, este asigurat de către Primăria comunei 

Costești, județul Vaslui; 

f) alte servicii publice: administrarea domeniului public/privat. 

 

Articolul 18 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Costești, județul 

Vaslui, sunt furnizate printr-o rețea de distribuție de joasă tensiune dezvoltată în cadrul fiecărei 

localități și racordată la rândul ei la rețelele de tranport de medie tensiune existente. 

 

Articolul 19 

Costești (satul), județul Vaslui dispune de alimentare cu gaze naturale. 

 

Articolul 20 

Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Costești, județul Vaslui, 

este asigurat de către Consiliul Local Costești, prin grija primarului și a viceprimarului comunei 

Costești, județul Vaslui. 
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CAPITOLUL VIII - ATRIBUIREA ȘI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE 

STRĂZI, PIEȚE ȘI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

 

Articolul 21 

(1) Comuna Costești, județul Vaslui, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de 

obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în 

subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea 

ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 

altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după 

ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a 

municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face 

prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ 

sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL IX - SOCIETATEA CIVILĂ, RESPECTIV PARTIDELE 

POLITICE, SINDICATELE, CULTELE ȘI ORGANIZAȚIILE 

NONGUVERNAMENTALE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

 

Articolul 22 

(1) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, realizează un cadru de cooperare sau 

asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și 

artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care 

vizează dezvoltarea comunității. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
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(2) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, acordă o atenție deosebită proiectelor 

culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se 

încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale. 

(3) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, poate acorda finanțări nerambursabile de la 

bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară 

activitatea pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui, se regăsește în anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 

 

Articolul 23 

(1) Pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui, își desfășoară activitatea 3 partide 

politice, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Costești, județul 

Vaslui, se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Articolul 24 

(1) Pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui, nu își desfășoară activitatea organizații 

sindicale sau asociații profesionale, după caz. 

 

Articolul 25 

(1) În comuna Costești, județul Vaslui, își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase: creștin ortodox și creștini după evanghelie. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 

regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

 

CAPITOLUL X - PARTICIPARE PUBLICĂ 

 

Articolul 26 

Populația din comuna Costești, județul Vaslui, este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168055
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168687
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b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al consiliului. 

 

Articolul 27 

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a 

acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 

comunei ori numai în unele dintre acestea. 

 

 

CAPITOLUL XI - COOPERARE SAU ASOCIERE 

 

Articolul 28 

Primăria comunei Costești, județul Vaslui, se asociază sau cooperează, după caz, cu 

persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 

prevederilor art. 89 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Articolul 29 

(1) Primăria comunei Costești, județul Vaslui, aderă la asociații naționale și internaționale 

ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Primăria 

comunei Costești, județul Vaslui, se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

Articolul 30 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul 

local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, 

istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213161
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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CAPITOLUL XII - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Articolul 31 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. ... . 

 

Articolul 32 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Costești, județul 

Vaslui, sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Articolul 33 

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică. 

 

Articolul 34 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, 

în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel 

puțin o dată pe an. 
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Anexa nr. 1a 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

 

 

 

STEMA ROMÂNIEI 
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Anexa nr. 1b 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

 

STEAGUL ROMÂNIEI 
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Anexa nr. 1c 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

IMNUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI 

 „DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE” 

 

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 

În care te-adânciră barbarii de tirani! 

Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, 

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani! 

 

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 

Că-n aste mâni mai curge un sânge de român, 

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 

Triumfător în lupte, un nume de Traian! 

 

Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine, 

Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; 

Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne, 

Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii! 

 

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, 

Româna națiune, ai voștri strănepoți, 

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 

„Viața-n libertate ori moarte" strigă toți. 

 

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 

Și oarba neunire la Milcov și Carpați! 

Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate, 

Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați! 

 

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare 

Pretinde de la fii-și azi mână d-ajutori, 

Și blastămă cu lacrimi în ochi pe orișicare, 

 În astfel de pericul s-ar face vânzători! 
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De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă, 

Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 

Când patria sau mama, cu inima duioasă, 

Va cere ca să trecem prin sabie și foc! 

 

N-ajunse iataganul barbarei semilune, 

A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim; 

Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 

Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim! 

 

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie, 

Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm; 

Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, 

Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm! 

 

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată 

Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri! 

Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată 

Prin intrigă și silă, viclene uneltiri! 

 

Preoți, cu cruce-n frunte! căci oastea e creștină, 

Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt. 

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 

Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ! 
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Anexa nr. 2 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PREZENTAREA GRAFICĂ ȘI DESCRIPTIVĂ, RESPECTIV SUPRAFEȚELE 

INTRAVILANULUI ȘI A EXTRAVILANULUI PE FIECARE DINTRE LOCALITĂȚI 

 

I. Prezentarea grafică 

➢ satul Costești – harta nr. 1; 

➢ satul Chițcani – harta nr. 2; 

➢ satul Puntișeni – harta nr. 3; 

➢ satul Dinga – harta nr. 4; 

➢ satul Rădești – harta nr. 5; 

➢ satul Pârvești – harta nr. 6. 

 

 

Harta nr. 1 – satul Costești 
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Harta nr. 2 – satul Chițcani 
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Harta nr. 3 – satul Puntișeni 
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Harta nr. 4 – satul Dinga 
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Harta nr. 5 – satul Rădești 
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Harta nr. 6 – satul Pârvești 
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II. Prezentarea descriptivă 

 

Geografic, comuna Costești, județul Vaslui, este amplasată în partea centrală a județului 

Vaslui, într-o zonă de deal. 

Din punct de vedere geomorfologic, 

perimetrul comunei se încadrează în Podișul 

Moldovei, unitatea Podișul Bârladului, 

subunitatea Câmpia Moldovei (Câmpia 

Jijiei), depresiunea Jijia Bașeu, fiind 

caracterizată de un relief cu aspect colinar 

cu un grad de fragmentare, sub forma unor 

culmi interfluviale orientate de la Nord la 

Sud. 

Poziționarea geografică a comunei 

Costești, județul Vaslui a favorizat 

dezvoltarea și desfășurarea unor activități 

economice diversificate care au asigurat 

sursa de venit și hrană pentru comunitatea 

locală. Agricultura a constituit de-a lungul 

timpului ocupația principală a majorității locuitorilor comunei Costești. 

Pentru comuna Costești, județul Vaslui, agricultura poate reprezenta una dintre 

oportunitățile de dezvoltare a zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată. Resurse 

existente pe plan local, care pot constitui baza pentru dezvoltarea socio-economică a comunei 

Costești: terenurile agricole precum și pădurile și vegetația forestieră, prezintă un potențial ridicat. 

Comuna Costești, județul Vaslui se întinde pe o suprafață de 7.360 ha, suprafața 

intravilanului fiind de 791 ha, iar extravilanul comunei este de 6.569 ha. Intravilanul existent al 

comunei Costești este compus din: suprafață de 606  ha deținută de satul Costești are, suprafața de 

44 ha deținută de satul Chițcani, suprafața de 16 ha a satului Pârvești, suprafața de 61 ha a satului 

Dinga, suprafața de 28 ha deținută de satul Rădești și suprafața de 36 ha a satului Puntișeni. 
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Terenurile agricole, în suprafață de 5.330 ha ocupă cel mai mare procent din suprafața 

totală a comunei Costești, județul Vaslui (72,42%) și includ: teren arabil – 4.338 ha (58,94%); 

pășuni – 924 ha (12,56%); vii și pepiniere viticole – 64 ha (0,87%); livezi și pepiniere pomicole – 

4 ha (0,05%). 

Terenurile neagricole, în suprafață de 2.030 ha, reprezintă 27,58% din suprafața totală a 

comunei și includ: păduri și altă vegetație forestieră – 1.275 ha (17,32%); ocupată cu ape, bălți – 

53 ha (0,72%); ocupată cu construcții – 180 ha (2,45%); căi de comunicație și căi ferate – 145 ha 

(1,97%); terenuri degradate și neproductive – 377 ha (5,12%). 
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Anexa nr. 3 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

HIDROGRAFIA, FLORA, FAUNA ȘI TIPUL SOLURILOR DE LA NIVELUL 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

I. Hidrografia comunei Costești, județul Vaslui este reprezentată de următoarele râuri, 

lacuri etc. 

Comuna Costești, județul Vaslui face parte din bazinul hidrografic al râului Bârlad, 

teritoriu amplasat în zona centrală a Podișului Moldovei între orașele Vaslui, la Nord și Bârlad, la 

Sud, iar apele de suprafață sunt reprezentate de râurile Ghilahoi, Chițcani și Pârvești. 

Satul Costești este străbătut de râul Ghilahoi, cu o lungime de 5 km pe teritoriul comunei 

Costești, județul Vaslui, un afluent de stânga al râului Chițoc, ce-și are izvoarele în comuna Deleni 

și se varsă în râul Bârlad, pe teritoriul comunei Albești. 

Râul Buga își are izvoarele în satul Puntișeni, comuna Costești, județul Vaslui, traversează 

satul Chițcani, se varsă în râul Bârlad în apropiere de satul Sârbi, comuna Banca și are o lungime 

de 6 km pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui. 

Râul Pârvești își are izvoarele în comuna Costești, județul Vaslui, traversează satul Mitoc, 

comuna Banca, se varsă în râul Bârlad în apropiere de satul Sârbi, comuna Banca și are o lungime 

de 2 km pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui. 

Cea mai mare cantitate de apă provine din precipitații, din care un procent de 35-40% se 

acumulează pe timpul verii. Șiroaiele de apă, rezultate în urma ploilor torențiale, poartă cantități 

mari de aluviuni, de aproximativ 2,2-5 tone/ha/an. 

 Apele subterane prezintă un grad scăzut de mineralizare, deoarece în drumul lor nu 

străbat straturi de marne salifere. Prezența lor este legată de complexul mio-pliocen care alcătuiește 

din punct de vedere geologic, subsolul acestei unități. Succesiunea de nisipuri cu argile și gresii 

permit infiltrarea apelor meteorice și acumularea lor în straturi acvifere suprapuse la diferite 

niveluri și în toate formele de relief. 

Apele subterane se află la adâncimi cuprinse între 2-4 m și 10-20 m, fiind cantonate într-

un strat de nisip și pietriș. Adâncimea pânzei freatice se află la 6-10 m (în zone joase), iar în zonele 

deluroase poate atinge 30 de metri, curentul subteran având o direcție de curgere Nord-Vest, Sud-

Est. 

Deficitul de apă din straturile superioare poate fi compensat prin foraje la adâncimi de 

aproximativ 80-150 m. 
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Comuna Costești, județul Vaslui dispune de două rețele de alimentare cu apă, în sistem 

centralizat (65% din totalul locuințelor dispun de sisteme de alimentare cu apă). Sistemul de 

alimentare cu apă cuprinde 5 foraje de adâncime, 2 rezervoare de 400 m3, 2 stații de tratare a apei, 

conducta de aducțiune în lungime de 28,42 km conducte de distribuție. 

Sursa de apă – captare, alimentarea cu apă se realizează prin  pompare. 

II. Flora comunei Costești, județul Vaslui este reprezentată, în principal, de următoarele 

specii de plante ierboase (ghiocelul, vioreaua, brândușa, grâușorul, toporașul, floarea paștelui, 

lăcrămioara, pulmonarița, coada șoricelului etc.), arbuști (alunul, cornul, păducelul, măceșul), 

arbori (stejarul, gorunul, paltinul, carpenul, teiul alb, plopul, salcâmul etc.) și plante agățătoare 

(iedera, liana). Flora cultivată este reprezentată de grâu, porumb boabe, floarea soarelui, rapiță, 

cartofi, legume, orzoaică. 

III. Fauna comunei Costești, județul Vaslui, se distinge prin diversitate și bogăție și este 

reprezentată, în principal, de următoarele specii: vulpea, lupul, dihorul, nevăstuica, bursucul, 

căprioara, veverița, mistrețul, iepurele de câmp. 

Categoria păsărilor este una bogată și cuprinde păsări sedentare, precum: vrabia, pițigoiul, 

mierla, ciocănitoarea; păsări migratoare: cucul, pupăza, rândunica mare, graurul, privighetoarea. 

Între păsările de noapte amintim cucuveaua, iar dintre răpitoare, uliul și șorecarul comun. 

Din categoria păsărilor de apă, regăsim rața sălbatică mică. Categoria insectelor cuprinde: 

cărăbușul de mai, rădașca, scarabeul, libelula, călugărița, furnica, lăcusta, cărăbușul de trandafir, 

forfecarul, buburuza, croitorul, fluturele de varză, fluturele ochi de păun, albina. 

În rândul nevertebratelor se remarcă melcul, păianjenul, puricele de baltă, ciclopul, 

miriapodul. 

Învelișul solului este alcătuit din cernoziomuri tipice si levigate, precum și din soluri 

cenușii de pădure, pe dealurile mai înalte. De-a lungul timpului, procesul de deteriorare a solului 

s-a accentuat ca urmare a construirii de așezări rurale și a elementelor de infrastructură, practicării 

agriculturii, defrișărilor și eroziunii. 

Solul este rezultatul acțiunii a diferite procese determinate de factorii de mediu, adaptându-

se continuu la schimbările naturale și/sau artificiale ale mediului, înregistrând și memorând prin 

anumite fenomene, procese și caracteristici principalele momente de evoluție. 

În condiții antropice, din cauza unei anumite utilizări, amenajări teritoriale, chimizări, 

funcționarea și calitatea solului pot fi afectate. În asemenea situații, solurile se comportă diferit, în 

funcție de proprietățile lor. 

Pe șesuri sunt soluri aluviale și petice de lacoviști. 
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Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se desfășoară pe depozite calcaroase și 

argilo-nisipoase de vârsta Sarmațianului mijlociu spre baza dealurilor, în partea de Nord a comunei 

și a Sarmațianului superior, în partea de Est și de Sud a comunei. 

Pe culmea dealurilor înalte sunt depozite de vârsta Meoțianului. 

În albiile majore ale râurilor care străbat comuna, Ghilahoi, Chițcani și Pârvești, sunt 

aluviuni argilo-nisipoase de vârstă Cuaternară, perioada Holocen. 

Resursele de subsol ale comunei Costești, județul Vaslui, sunt formate din alte resurse. 
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Anexa nr. 4 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

DATELE PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, 

PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ, PRECUM ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ 

 

Ca atestare documentară majoritatea satelor componente ale comunei Costești, județul 

Vaslui, sunt amintite încă din secolul al XV-lea când, pe la anul 1436, iunie, se dăruiesc lui Monica 

- vornic de gloată și fratelui său Tador - spătar, mai multe sate printre care și satul Costești. 

Costești – satul de reședință al comunei, este foarte vechi așa cum rezultă dintr-un act de 

danie purtând data de 14 decembrie 1433, de la Ștefan Voievod (1434-1447), fiul lui Alexandru 

cel Bun, (1400-1432), prin care dăruiește lui Micle satele Răusari pe râul Jijia  (râu care străbate 

teritoriile Ucrainei și României, fiind afluent de dreapta al râului Prut) și Micodani pe râul Bârlad 

(râu din estul României, cel mai important afluent din partea stângă al râului Siret care izvorăște 

din Podișul Central Moldovenesc și trece pe lângă orașele Vaslui, Bârlad și Tecuci). 

În tradiția populară locală se zice că satul Costești își trage numele din vremea lui Bogdan 

al II-lea (n. 1409 – d. 1451) când în ajunul luptei cu polonii la codrii Crasnei se retrage cu armata 

la gura Lipovățului. După înfrângerea polonilor, Bogdan al II- lea dăruiește lui Costea, – 

Pârcălabul curții domnești – o parte din moșia domnească care va deveni de atunci, o porțiune din 

satul Costești. 

Neavând documente scrise, nu se cunoaște data când a luat ființă satul, deși din aspectul 

ulițelor stâmte și întortochiate altădată, se presupune a fi foarte veche. La această concluzie ne 

conduce și fapul istoric de o valoare incontestabilă atestat de Voievodul Dimitrie Cantemir în a sa 

lucrare „Descriptio Moldaviae” că la un divan domnesc din Iași „Am băut vin de Taclaoani”. 

Taclaoani este un deal situat în partea de apus a satului, făcând parte din însuși teritoriul său și 

cum acest deal a fost pe timpuri acoperit cu vii domnești și omenești indigene, este mai mult decât 

concludent că în jurul acestui teritoriu viticol să fi fost așezare omenească foarte veche, 

proprietatea domnească însăși având nevoie de mână de lucru. 

Există însă și o tradiție a satului, care elucidează în parte problema întemeierii satului. După 

această tradiție, vatra actuală a satului a fost înainte acoperită cu păduri. O rămășiță din această 

pădure se mai menține și astăzi în curtea Bisericii „Sf. Gheorghe”. La o distanță de 4 km de satul 

actual se găsea odinioară un mic sat așezat la punctul numit până azi „Ciorani”, a cărui locuitori 

în majoritatea lor, ar fi murit de holeră. Un supraviețuitor, Costea Costiuc, împreună cu câteva 
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familii rămase, s-ar fi strămutat pe actuala vatră a satului, întemeind astfel, după numele lui, satul 

Costești. 

O altă așezare omenească se găsea la distanța de 1 km, spre Nord-Est de actuala vatră a 

satului, la punctul „Giurgea”, a cărei locuitori erau ciobani ardeleni. Și aceștia, cu timpul s-au 

strămutat în partea de Apus a vetrei satului și sunt cunoscuți până astăzi sub numele de „Ungureni”. 

Batrânii Ungurenilor de astăzi pronunțau perfectul compus inversat, ca exemplu: văzut-am, făcut-

am, lucrat-am etc. Un fost proprietar, Mogâldea, a adus o colonie de muncitori, pe care i-a așezat 

pe moșia sa în partea de Sud a satului și aceștia s-au numit „Mogâldeni”. Până în anul 1960 se 

putea vedea în poarta locuitorului Mistrita Balaur piatra de hotar a proprietății lui Mogâldea. 

Satul Chițcani este situat în partea de Sud-Vest a orașului Vaslui, la o distanță de 

aproximativ 30 km. Satul este destul de vechi, atestarea lui documentară începând în vremea lui 

Petru Rareș la 1529 când acest domn întărește lui Toader Jora (staroste de Tecuci), dreptul de 

stăpânire asupra satelor Brumărești, Pițcani și Puntișeni. Din acest document ar reieși că numele 

satului s-ar trage de la Radu Piscul – stolnicul. Cu timpul denumirea de Pițcani s-a transformat în 

terminologia local moldovenească în Chițcani. 

Satul este așezat pe pantele line a două dealuri, numite de locuitori Dealul Morii, în 

amintirea unei vechi mori de vânt ce a funcționat cândva aici și Forosel denumire care nu știm de 

unde vine. Prin mijlocul satului trece un pârâu care se numește Buga (Chițcani), ce izvorăște din 

imediata apropiere a bisericii din satul Puntișeni și se varsă în râul Bârlad, lângă localitatea Sârbi, 

situată la peste 5 km de sat. 

Satul Puntișeni este așezat în partea de Sud a orașului Vaslui, la o distanță de aproximativ 

30 km. Este o așezare veche, datând cam de pe la începutul secolului al XVII-lea și este situat  între 

două dealuri: unul poartă denumirea de Dealul Rădeștilor în partea de răsărit, nume ce vine de la 

satul Rădești, iar celălalt, la apus, se numește Dealul Puntișenilor. 

În partea de miazăzi, la o distanță de 4 km se află satul Chițcani, iar spre miazănoapte, la 

aproximativ 2 km, se găsește satul Costești. La apus, cam la aceeași distanță, peste pădure se află 

satul și Mânăstirea Pârvești. Nu se cunoaște nici un fel de informație de unde vine denumirea 

satului. Acesta este împărțit în două de albia pârâului Buga (Chițcani), ce izvorăște chiar de lângă 

biserica parohială, continuându-și cursul spre satul Chițcani, pe care, îl desparte în două, pentru ca 

în final să se verse în râul Bârlad lângă localitatea Sârbi, la o distanță de peste 10 km. 

Satul Rădești, asemenea satului Puntișeni, este așezat la Sud de orașul Vaslui, la o distanță 

de aproximativ 30 km. Este o așezare întemeiată pe la începutul secolului al XVII-lea și locuită la 

început de răzeși, pentru ca, mai târziu, satul să devină parte componentă a unei moșii boierești. 

Această localitate se află situată pe un platou  între satele Costești la Nord, Puntișeni la 

Vest, Chițcani la Sud și râul Bârlad la Est. 
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Anexa nr. 5 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

COMPONENȚA ȘI STRUCTURA POPULAȚIEI COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL 

VASLUI, DEFALCATE PE LOCALITĂȚI COMPONENTE 

 

Evoluția populației comunei Costești, județul Vaslui 

Descrierea evoluției populației comunei Costești, județul Vaslui s-a realizat folosind datele 

furnizate de Institutul Național de Statistică prin baza de date Tempo On-line, Recensământul 

populației, gospodăriilor și locuințelor (2011), precum și date statistice obținute de la diferite 

instituții publice județene (Direcția Județeană de Statistică Vaslui). 

 

Numărul persoanelor cu domiciliul în comuna Costești, județul Vaslui în perioada 

1 ianuarie 1992-1 ianuarie 2021 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2021, populația cu 

domiciliul în comuna Costești, județul Vaslui se ridica la 2.748 de locuitori. 

Începând cu anul 1992, când populația comunei înregistra un număr de 3.732 locuitori, 

aceasta a înregistrat scăderi continue până la finalul anului 2021. Un aspect negativ este reprezentat 

de faptul că, într-un interval de 30 ani, populația comunei Costești, județul Vaslui, a scăzut cu 984 

de locuitori. 
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Structura populației pe sexe 

Distribuția pe sexe a populației comunei Costești, județul Vaslui în anul 2021 prezintă 

similitudini cu cea a județului Vaslui. Astfel, se constată faptul că ponderea populației de sex 

feminin (49,60%) a comunei Costești, județul Vaslui este mai mică decât ponderea celei de sex 

masculin (50,40%), similară cu cea la nivelul județului Vaslui: ponderea populației de sex feminin 

(49,18%) este mai mică comparativ de cea de sex masculin (50,82%). Totuși, acești indicatori 

evidențiază o repartizare echilibrată a populației. 

 

Structura populației pe sexe la 1 ianuarie 2021 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Structura populației pe grupe de vârstă 

La nivelul anului 2011, datele evidențiază pe ansamblul comunei Costești, județul Vaslui, 

următoarea distribuție pe principalele grupe de vârstă: populația cu vârste cuprinse între 0-14 ani 

- populația tânără - era de 610 locuitori, ceea ce reprezenta 19,88% din total, proporția celor în 

vârstă de muncă era de 1.735 locuitori, ceea ce reprezenta 56,53%, iar cei cu vârste de peste 65 de 

ani – vârstnicii – era în număr de 724 locuitori, ceea ce reprezenta 23,59% din totalul populației. 

Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul 

anului 2021 prezenta următoarea distribuție: ponderea populației tinere (0-14 ani) era în număr de 

405 persoane - 14,74%, ponderea populației în vârstă de muncă (15-64 ani) era în număr de 1.749 

persoane – 63,65% , iar a celei vârstnice (peste 65 de ani) era în număr de 594 persoane – 21,61%. 

Comparativ cu anul 2011, ponderea populației tinere și cea a vârstnicilor (65+ ani) a 

cunoscut, până în anul 2021, o descreștere cu 5,14 puncte procentuale, respectiv 1,98 puncte 
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procentuale. Din punct de vedere procentual, grupa de vârstă care a înregistrat creșteri cu 7,12 

puncte procentuale, a fost cea cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani (populația aptă de muncă). 

Dinamica populației este determinată de rezultatul conjugat a două importante fenomene 

demografice: sporul natural al populației și migrația. 

Mișcarea naturală a populației . În perioada 2004-2019, la nivelul comunei Costești, 

județul Vaslui se observă, în general, o scădere a numărului de nașteri și a sporului natural 

(diferența între numărul născuților vii și cel al decedaților într-un an). 

 

Mișcarea naturală a populației comunei Costești, județul Vaslui (2004-2019) 

Anul Născuți vii Decedați Sporul 

natural 

Rata 

sporului 

natural 

Rata 

generală a 

mortalității 

Rata 

generală a 

natalității 

2004 40 56 -16 -5,04 17,63 12,59 

2005 39 60 -21 -6,69 19,13 12,44 

2006 38 51 -13 -4,17 16,33 12,16 

2007 36 55 -19 -6,13 17,75 11,62 

2008 40 47 -7 -2,27 15,23 12,96 

2009 28 47 -19 -6,19 15,30 9,11 

2010 33 63 -30 -9,78 20,53 10,75 

2011 30 41 -9 -3,60 13,39 9,79 

2012 28 44 -16 -5,26 14,45 9,19 

2013 29 64 -35 -11,61 21,23 9,62 

2014 23 59 -36 -12,12 19,86 7,74 

2015 19 55 -36 -12,23 18,69 6,46 

2016 20 62 -42 -14,57 21,50 6,93 

2017 22 56 -34 -11,93 19,64 7,71 

2018 14 52 -38 -13,53 18,51 4,98 

2019 26 41 -15 -5,39 14,74 9,35 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Pe toată perioada analizată, rata natalității s-a menținut inferioară ratei mortalității, motiv 

pentru care și bilanțul natural înregistrează doar valori pozitive. Scăderea bilanțului natural a avut 

loc din cauza unei descreșteri a ratei natalității și a unei creșteri considerabile a ratei mortalității. 

În toți acești ani bilanțul natural înregistrează doar valori negative. 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Evoluția ratei sporului natural în comuna Costești, județul Vaslui - perioada 2004-2019 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 În perioada analizată, cea mai mare rată a sporului natural a fost de -2,27‰, înregistrată în 

anul 2008, iar cea mai mică -14,57‰ înregistrată în anul 2016. 

Migrația populației. Media ratei migrației la nivelul comunei Costești, județul Vaslui este 

pozitivă doar la nivelul anilor 2006, 2010, 2011, 2013, 2015 și 2017 înregistrându-se mai multe 

stabiliri cu domiciliul decât plecări, dar în anul 2009 rata migrației a fost zero. 

 

Stabiliri de domiciliu (inclusiv migrația externă), plecări cu domiciliul și rata migrației 

comunei Costești, județul Vaslui (2004-2019) 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Cea mai mare rată a migrației s-a înregistrat în anul 2010 (7,49‰), iar cea mai mică, la 

nivelul anului 2016 (-5,89‰). Un aspect important este faptul că la nivelul comunei Costești, 

județul Vaslui în majoritatea anilor s-au înregistrat valori pozitive ale ratei migrației. 

Se constată că fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, atât 

din cauza problemelor economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială cât 
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și ca urmare a dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune. De asemenea, odată cu 

deschiderea granițelor, un segment important al populației a ales să emigreze în căutarea unui loc 

de muncă mai bine plătit. 

Piramida vârstelor pentru comuna Costești, județul Vaslui evidențiază un proces de 

îmbătrânire demografică, caracterizată de baza îngustă, ce reprezintă generațiile tinere care vor 

intra pe piața muncii în următorii 10-15 ani, cât și de vârful relativ lat, reprezentând generațiile 

vârstnice. 

 

Piramida vârstelor populației comunei Costești, județul Vaslui, la 1 ianuarie 2021 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Scăderea ponderii populației tinere și existența unui număr considerabil de persoane cu 

vârste peste 65 de ani, pune în evidență fenomenul de îmbătrânire demografică. Se poate observa 

și faptul că evoluția natalității a înregistrat un trend descendent. Îmbătrânirea populației - creșterea 

inevitabilă a ponderii persoanelor în vârstă care rezultă din scăderea fertilității și îmbunătățirea 

condițiilor de trai – este un fenomen care se manifestă la nivel global. Acesta produce efecte 

importante asupra economiei și a pieței muncii prin faptul că determină îmbătrânirea forței de 

muncă. 

În concluzie, cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai importante 

fiind îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale și sporul natural negativ. 
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Anexa nr. 6a 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ, PERIOADA/PERIOADELE DE EXERCITARE A 

MANDATELOR ALEȘILOR LOCALI 

DE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, 

PRECUM ȘI APARTENENȚA POLITICĂ A ACESTORA, ÎNCEPÂND CU ANUL 1992 

 

 

PRIMAR 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CĂRARE ALEXANDRU 04.06.1957 P.D.  

 

 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CĂRARE ALEXANDRU 04.06.1957 P.D.  

 

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CRISTEA GHEORGHE  P.S.D.  

 

 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  
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e) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÂRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

 

 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

 

 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 POPA LASCĂR 24.06.1952 P.N.L.  
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Anexa nr. 6b 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ, PERIOADA/PERIOADELE DE EXERCITARE ALE 

MANDATELOR ALEȘILOR LOCALI 

DE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, 

PRECUM ȘI APARTENENȚA POLITICĂ A ACESTORA, ÎNCEPÂND CU ANUL 

1992 

 

 

I. CONSILIERI LOCALI 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CHIRVASE IULIAN  F.S.N.  

2 DIMA EUGEN  F.S.N.  

3 PASCAL LIDIA  F.S.N.  

4 ȘTEFANACHE ION  F.S.N.  

5 GUZGAN TOADER  F.S.N.  

6 PUPĂZĂ ION  F.S.N.  

7 MOȘANU GHEORGHE  F.S.N.  

8 NĂSTASE AUREL  F.S.N.  

9 PARPALEA ION  C.D.  

10 BOJIANU GHEORGHE  C.D.  

11 BURGHELEA VASILE  C.D  

12 GALAN COSTEL  P.D.A.R.  

13 CALANCE CONSTANTIN  P.D.A.R  

 

 

 

 

 

 

 



40 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CHIRICA TEODOR  P.D.-P.D.S.R.  

2 DĂDĂNOGU VASEA  P.D.-P.D.S.R.  

3 PUPĂZĂ ION  P.D.-P.D.S.R.  

4 POPA LASCĂR  C.D.  

5 PARPALEA ION  C.D.  

6 MĂLĂEȚ EMIL  C.D  

7 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.D.A.R.  

8 ȚĂPOI CONSTANTIN  P.D.A.R  

9 GUZGAN TOADER  P.D.S.  

10 BLIOJU NECULAI  P.S.M.  

11 RĂDĂCINĂ CONSTANTIN  P.D.-P.D.S.R.  

12 PANAINTE IOAN  P.L.  

13 BRAȘOVEANU GHEORGHE  P.R.  

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 BLIOJU NECULAI  P.D.S.R.  

2 GUZGAN TOADER  P.D.S.R.  

3 PASCAL ROMEO  P.D.S.R.  

4 CĂRARE ALEXANDRU  P.D.  

5 CHIRICA TEODOR  P.D.  

6 DĂDĂNOGU VASEA  P.D.  

7 CÎRJONȚU SILVESTRU  F.E.R. 11.06.2001 

8 BULGARU IOAN  F.E.R de la 11.06.2001 

9 DRĂGUȘ OCTAVIAN  F.E.R.  

10 ICHIM DOREL  P.N.L.  

11 POPA LASCĂR  P.N.L.  

12 OPRESCU DUMITRU  U.F.D.  

13 PARPALEA ION  C.D.R.  

14 MIRCEA NECULAI  A.P.R.  
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d) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 BLIOJU NECULAI  P.S.D.  

2 DRĂGUȘ VALERICĂ  P.S.D.  

3 MUNTEANU LIDIA  P.S.D.  

4 CĂRARE ALEXANDRU  P.D.  

5 CRISTEA GHEORGHE  P.S.D. ianuarie 2005 

6 BULGARU ION  P.S.D. din ian. 2005 

7 GHENGHEA PETRU  P.R.M.  

8 LUCHIAN VASILE  P.U.R.  

9 MIRCEA NECULAI  P.U.R.  

10 PASCAL LUCIAN  P.D.  

11 POPA LASCĂR  P.N.L.  

12 RUSU GHEORGHE  P.R.M.  

13 SPÂNACHE VALERIU  P.N.L.  

14 POPA PETRU  P.U.R.  
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e) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 BLIOJU NECULAI  P.S.D.  

2 DRĂGUȘ VALERICĂ  P.S.D.  

3 CĂRARE ALEXANDRU  P.D.L.  

4 BÎRLĂDEANU GRIGORE  P.S.D.  

5 LUCHIAN VASILE  P.D.L.  

6 MELUȘ IOAN  P.N.G.  

7 MUNTEANU LIDIA  P.S.D. decembrie 2011 

8 SMÎNTÎNĂ NELU  P.S.D. ianuarie 2012 

9 PASCAL LUCIAN  P.S.D.  

10 RONTEA PETRU  P.S.D  

11 POPA LASCĂR  P.N.L.  

12 SACALIUC DORIN  P.N.L.  

13 SPÂNACHE VALERIU  P.N.L.  

14 STAMATE ELENA  P.N.L.  
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f) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 BLIOJU NECULAI  P.S.D.  

2 BÎRLĂDEANU MIHAELA  P.S.D.  

3 BOSTAN MIHAI  P.S.D.  

4 LUCHIAN VASILE  P.S.D.  

5 PASCAL LUCIAN  P.S.D.  

6 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  

7 MELUȘ IOAN  P.P.D.D. 30.03.2016 

8 MOCANU NICOLETA  P.P.D.D. de la 30.03.2016 

9 BULGARIU VASILE  P.D.L.  

10 OPRESCU VASILE  P.C. 26.09.2016 

11 HABA LUCIAN  P.C. de la 26.09.2016 

12 POPA LASCĂR  P.N.L.  

13 DRĂGUȘ VALERICĂ  P.N.L.  

14 SACALIUC DORIN  P.N.L.  

15 SPÎNACHE VALERIU  P.N.L.  

 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 BÎRLĂDEANU MIHAELA  P.S.D.  

2 BLIOJU NECULAI  P.S.D.  

3 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  

4 DRĂGUȘ VALERICĂ  P.N.L.  

5 LUCHIAN VASILE  P.S.D.  

6 MĂRGĂRINT BOGDAN  P.N.L.  

7 MELUȘ SILVIA  P.M.P.  

8 OPREA MARIANA  P.S.D.  

9 PASCAL LUCIAN  P.S.D.  

10 POPA LASCĂR  P.N.L.  

11 SPÂNACHE VALERIU  P.N.L.  
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h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 DRĂGUȘ VALERICĂ  A.L.D.E.  

2 SPÂNACHE VALERIU  P.N.L.  

3 MĂRGĂRINT BOGDAN  P.N.L.  

4 PUPĂZĂ MARCEL  P.N.L.  

5 SPRÎNCEANĂ MIHĂIȚĂ  P.N.L.  

6 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

7 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  

8 PASCAL LUCIAN  P.S.D.  

9 BÎRLĂDEANU MIHAELA  P.S.D.  

10 OPREA MARIANA  P.S.D.  

11 MOCANU NICOLETA  P.N.L. 06.11.2020 

12 CHIRICA IOAN  P.N.L. de la 06.11.2020 
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II. VICEPRIMARI 

 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 PUPĂZĂ ION  P.D.  

 

 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

 

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CÎRJONȚU SILVESTRU  P.S.D.  

 

 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 POPA LASCĂR  P.N.L.  

 

 

e) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  
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f) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  

 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 CĂRARE ALEXANDRU  P.S.D.  

 

 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 PASCAL LUCIAN  P.S.D.  
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Anexa nr. 7 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL 

COMUNEI“, RESPECTIV A „CERTIFICATULUI DE FIU/FIICĂ AL/A COMUNEI” 

COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 

 

Articolul 1 - Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Costești”, denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Costești, 

județul Vaslui. 

 

Articolul 2 - Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Costești”, denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Costești, județul 

Vaslui persoanelor născute în comuna Costești, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

 

Articolul 3 - Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

 

Articolul 4 - Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, 

naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

 

Articolul 5 - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

 

Articolul 6 - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de 

persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta 

asupra dezvoltării comunei Costești, județul Vaslui și a imaginii acesteia; 
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b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele comunei 

Costești, județul Vaslui, în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit 

de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Costești, județul 

Vaslui; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs 

o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Costești, județul Vaslui; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport 

la realizarea unei imagini pozitive a comunei Costești, județul Vaslui în lume; 

f) sportivi din comuna Costești, județul Vaslui care au obținut rezultate deosebite în 

competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 

 

Articolul 7 - Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, 

crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice. 

 

Articolul 8 

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general 

al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare 

și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 



49 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Costești, județul Vaslui, în cadrul 

ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Costești, județul Vaslui, în 

cadrul unei festivități care se organizează de către primar. 

 

Articolul 9 - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) primarul comunei Costești, județul Vaslui prezintă referatul de aprobare care a stat la 

baza propunerii Hotărârii Consiliului Local. 

c) primarul comunei Costești, județul Vaslui înmânează diploma de „Cetățean de onoare 

al Comunei Costești” persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri 

în Cartea de onoare a Comunei Costești, județul Vaslui. 

 

Articolul 10 - Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Costești, județul 

Vaslui la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local 

al Comunei Costești, județul Vaslui sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna 

Costești, județul Vaslui; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local 

al Comunei Costești, județul Vaslui. 

 

Articolul 11 - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

 

Articolul 12 - Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei 

Costești, județul Vaslui, locuitorilor săi sau țării. 

 

Articolul 13 - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Costești, 

județul Vaslui, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Costești, județul Vaslui de către persoanele 

menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate 

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

 

Articolul 14 - Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Costești, 

județul Vaslui. 

 

Articolul 15 - Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță 

cu numele acestuia. 

 

Articolul 16 - Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în 

format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective. 

 

Articolul 17 - Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către primarul comunei Costești, județul Vaslui. 
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Anexa nr. 8a 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

REȚEAUA RUTIERĂ 

 

 

A. Drumuri de interes național 

1. Autostrăzi 

Nu este cazul. 

 

2. Drumuri expres 

Nu este cazul. 

 

3. Drumuri internaționale 

 

4. Drumuri naționale principale 

Pe raza comunei, la aproximativ 4 km, trece drumul național DN 24/DE 581 ce face 

legătura cu orașele de reședință Vaslui și Bârlad. Lungimea drumului ce străbate comuna Costești, 

județul Vaslui este de 11,49 km. 

 

5. Drumuri naționale secundare 

Nu este cazul. 

 

B. Drumuri de interes județean 

De la DN 24/DE 581 până la satul Costești legătura se face prin două drumuri județene: 

➢ Drumul județean DJ 245L – care intră din DN 24, în apropiere de sediul 

Plantagro Costești, traversează satele Costești și Puntișeni, până în satul 

Pârvești; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul comunei Costești, județul 

Vaslui este de 14 km; 

➢ Drumul județean DJ 245E– care intră din DN 24 prin punctul Secuia, 

traversează comuna Deleni, până în satul Costești; lungimea totală a acestui 

drum pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui este de 16 km. 
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C. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale 

Teritoriul comunei este străbătut de următoarele căi de comunicație: 

➢ Drumul comunal DC 29 – care intră din DN 24 prin punctul Podul Doamnei, 

traversează satul Chițcani și ajunge în satul Puntișeni; lungimea totală a acestui 

drum pe teritoriul comunei Costești, județul Vaslui este de 5 km; 

➢ Drumul comunal DC 31 – care pleacă din satul Costești, traversează satul 

Dinga și ajunge în satul Pârvești; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul 

comunei Costești, județul Vaslui este de 7 km; 

➢ Drumul comunal DC 31B – care intră din DJ 245L, traversează satul Rădești, 

până în satul Puntișeni; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul comunei 

Costești, județul Vaslui este de 3 km. 

 

2. Drumuri vicinale 

Nu este cazul. 

 

3. Străzi 

➢ drumuri sătești și străzi intravilan în satul Costești – 5 km, astfel: 

o Strada 43 – 0,965 km; 

o Strada 65 – 1,690 km; 

o Strada 2 – 0,285 km; 

o Strada 3 – 0,285 km; 

o Strada 4 – 0,19 km; 

o Strada 6 – 0,85 km; 

o Strada 12 – 0,23 km; 

o Strada 17 – 0,19 km; 

o Strada 18 – 0,28 km. 
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Anexa nr. 8b 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

REȚEAUA DE CĂI FERATE 

 

 

Comuna Costești, județul Vaslui se poziționează la o distanță relativ mică față de 

magistrala feroviară 500 București - Focșani - Suceava, satul Costești aflându-se la o distanță de 

aproximativ 8 km de gara Crasna. 
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Anexa nr. 8c 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

REȚEAUA DE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE ȘI PORTURI 

 

 

 Nu este cazul. 
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Anexa nr. 8d 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

REȚEAUA DE AEROPORTURI 

 

 

Cel mai apropiat aeroport de comuna Costești, județul Vaslui este Aeroportul Internațional 

din Iași, aflat la o distanță de aproximativ 91 km. 
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Anexa nr. 8e 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

REȚEAUA DE TRANSPORT COMBINAT 

 

 

 Nu este cazul. 
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Anexa nr. 9 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PRINCIPALELE INSTITUȚII DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, 

CULTURII, SĂNĂTĂȚII, ASISTENȚEI SOCIALE, PRESEI, RADIOULUI, 

TELEVIZIUNII ȘI ALTELE ASEMENEA 

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 

Rețeaua sistemului educațional din comuna Costești, județul Vaslui, în anul 2021 acoperă 

nivelul de învățământ gimnazial și are în componența sa următoarele unități de învățământ: 

➢ Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești; 

➢ Școala Gimnazială Puntișeni; 

➢ Școala cu clasele I-IV Chițcani; 

➢ Grădinița cu Program Normal Costești; 

➢ Grădinița cu Program Normal Puntișeni. 

Unitățile de învățământ au o bază materială (săli de clasă, bibliotecă), respectiv umană 

(cadre didactice) care asigură în bune condiții desfășurarea actului educațional, dar necesită 

diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât și în ceea ce privește pregătirea continuă a 

cadrelor didactice. 

 

II. Instituții din domeniul culturii 

Activitatea culturală a comunei Costești, județul Vaslui este susținută Căminul Cultural din 

satul Costești, centrul de cultură și creație artistică al comunei, loc al păstrării tradițiilor locale, 

care găzduiește o serie de evenimente organizate de Primărie, unitățile de învățământ, comunitatea 

locală. 

Pe raza teritorială a comunei Costești, județul Vaslui există câteva edificări reprezentative 

de interes istoric și arhitectural, precum: 

Podul Doamnei este un pod din zidărie de piatră construit în anul 1841 pe teritoriul 

satului Chițcani (comuna Costești, județul Vaslui), peste râul Bârlad. Podul este situat pe DN 24, 

la km 97, la aproximativ 72 m Est de șosea (pe drumul ce leagă localitatea Roșiești de șoseaua 

Vaslui - Bârlad). 

Podul Doamnei din Chițcani a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din anul 2015 din 

județul Vaslui la numărul 258, având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1841
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%9Bcani,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN24
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:VS-II-m-A-06781
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În imediata apropiere a acestui pod s-a aflat satul Docolina, localitate cu rezonanță istorică 

unde a fost stație de poștă. Satul Docolina 

este atestat documentar într-un uric 

domnesc din 15 iunie 1433 prin care 

domnitorul Iliaș I al Moldovei (1432-

1433), fiul lui Alexandru cel Bun, i-l 

dădea clucerului Onea drept răsplată 

pentru slujirea sa credincioasă. 

Aici a fost întâmpinat Petru Rareș, 

viitor domnitor al Moldovei (1527-1538, 

1541-1546), de către slujitorii domnești 

trimiși de boieri și de mitropolitul Moldovei pentru a-i aduce vestea că a fost numit voievod. 

Evenimentul respectiv este povestit de cronicarul Ion Neculce în capitolul XII din „O samă de 

cuvinte” astfel: „Când au pus țara 

întăi domnu pre Petru-Vodă 

Rareș, el nu era acasă, ce să 

tâmplase cu măjile lui la Gălăți, la 

pește. Și au trimis boierii și 

mitropolitul haine scumpe 

domnești și carătă domnească cu 

slujitori, unde l-ari întâmpina să-l 

aducă mai în grabă la scaon, să-l 

puie domnu. Deci el, întorcându-

să de la Gălați, au fost agiunsu la 

Docolina, de au mas acolo cu dzece cară, câte cu șase boi carul, pline de pește. Și piste noapte au 

visat un vis, precum dealul cel di cee parte de Bârlad și dealul cel di-ncoaci era de aur, cu dumbrăvi 

cu totul. Și tot sălta, giuca și să pleca, să închina lui Rareș. Și deșteptându-să din somnu dimineața, 

au spus visul argaților săi, celor ce era la cară. Iar argații au dzis: „Bun vis ai visat, giupâne, că 

cum om sosi la Iași și la Suceavă, cum om vinde peștile tot”. Și au și îngiugat carăle dimineața, și 

au purces Petru-Vodă înaintea carălor. Și când s-au pogorât în vadul Docolinii, l-au și întâmpinat 

gloata. Și au început a i să închina și a-l îmbrăca cu haine domnești. Iar el s-au zâmbit a râde și au 

dzis că „de mult așteptam eu una ca aceasta să vie”. Și când au purces de acolo, argații lui au dzis: 

„Dar noi ce-om face, doamne, cu carăle cu peștile?” Iar el au dzis: „Să fie carăle cu pește, cu boi 

cu tot, a voastre. Și viniți după mine, să vă fac cărți de scuteală, să nu dați nemică în dzilele mele”.” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilia%C8%99_I_al_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Rare%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Neculce
https://ro.wikipedia.org/wiki/O_sam%C4%83_de_cuvinte
https://ro.wikipedia.org/wiki/O_sam%C4%83_de_cuvinte
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Preluând această legendă, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) precizează în „Un vis al lui 

Petru Rareș” că în vadul Docolinei nu era niciun pod pe atunci, semn că actualul pod s-a construit 

în apropierea locului unde a fost întâmpinat Petru Rareș („Când, după ce se înjugară boii, Petru 

Rareș, înaintea carelor, se cobora în vadul Docolinei, unde atunce nu era pod, iată l-au întâmpinat 

și slujitorii trimiși de la Suceava; și, începând a i se închina și a-l ura de domn Moldaviei, l-au 

îmbrăcat cu scumpele haine ce aduseseră cu dânșii.”). Podul care s-a construit ulterior a fost 

denumit de către istorici „Podul Docolina”, după acea localitate. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, vornicul Alecu Greceanu a înființat un rateș pe 

lângă vechea stație de poștă de la Docolina. Domnitorul Ioniță Sandu Sturza (1822-1828) dispunea 

la 21 aprilie 1825 ca „ratoșul ce-l face vornicul Alecu Greceanu la Docolina de pe moșia Târzii să 

slujească statornic pentru menzil și găzduirea musafirilor domnești”. În anul următor, prin hrisovul 

din 15 februarie 1826, vornicul Alecu Greceanu obținea dreptul să organizeze la Docolina șase 

iarmaroace pe an și câte o zi de târg pe săptămână. 

Domnitorul Mihail Sturdza (1834-1849), primul domn al Moldovei numit în 

baza Regulamentului Organic, a acordat o atenție deosebită căilor de comunicații, în timpul 

domniei sale fiind realizată o importantă rețea de drumuri și poduri de piatră, ce legau capitala 

Moldovei, Iași, cu principalele centre comerciale din țară și din străinătate. 

În acea perioadă, drumul de poștă între Iași și partea de sud a Moldovei traversa râul 

Bârlad pe un pod de lemn, care ajunsese în timp într-un stadiu de uzură avansată și nu mai prezenta 

nicio siguranță pentru circulație. Acest lucru este consemnat într-un raport din 1839 al Ministerului 

Treburilor din Lăuntru (echivalentul Ministerului de Interne din zilele noastre). Autorul raportului 

solicita construirea unui pod din piatră în locul vechiului pod de lemn, din cauza lipsei de material 

lemnos din zonă, precum și reducerea lungimii podului cu circa 80 stânjeni (180 m). 

În acel raport se menționa că „podul din Șleahul Focșanilor de peste apa Bârladului (...) ar 

fi ajuns în cea mai proastă și slăbănoagă putrezimea cherestelei (...) și în privirea lipsei de cherestea 

de stejar (...) mai lesne și mai ieftin ar costiri înfățișarea lui de peatră numai peste matca apii, iar 

în cealaltă întindere de 80 aproape stânjeni ce astăzi se găsește podul să se facă șosă”. Cererea a 

fost aprobată la 21 februarie 1839 de domnitorul Mihail Sturdza care a pus următoarea 

apostilă: „Să încuviințează facerea podului cu chipul cel mai iconomicos și că spre închipuirea 

smetului să se rânduiască pe dumnealui inginerul, maiorul Singurov”. Singurov a desfășurat o 

bogată activitate inginerească în Moldova; el a fost numit inginer principal în 1833, pentru ca în 

1854 să fie avansat la gradul de colonel și numit director al Departamentului lucrărilor publice. 

Inginerul rus M. Singurov a întocmit un deviz (smet) din care reies o serie de elemente de 

construire a podului și anume: podul a fost proiectat cu 3 deschideri; piatra pentru zidărie s-a adus 

din cariera de la Pribești; materialele lemnoase din esență moale s-au procurat de la fața locului; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioni%C8%9B%C4%83_Sandu_Sturza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sturdza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regulamentul_Organic
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2njen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sturdza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pribe%C8%99ti,_Vaslui
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fundația urma să fie realizată pe piloți de stejar lungi de 2,5 stânjeni (5,5 m); zidăria s-a executat 

cu mortar de var hidraulic. 

Valoarea devizului a fost calculată de Singurov la 25.153 lei, dar a fost redusă ulterior la 

25.637 lei, în care s-a inclus contravaloarea materialelor (piatră, lemn, nisip, var, fier) și a uneltelor 

de lucru (hârlețe, lopeți, roabe, căușe etc.), precum și manopera calificată (pietrari, dulgheri).[12] 

În scopul executării lucrărilor, s-au organizat trei licitații la 10, 15 și 20 martie 1839, la 

care nu s-a prezentat niciun amator. Astfel, Ocârmuirea a decis ca lucrările să se execute în regie 

proprie, fiind desemnat ca supraveghetor clucerul Panaite Vizanti de la Isprăvnicia Fălciu. 

Lucrările au fost începute în 1839 și finalizate în 1841, forța de muncă fiind asigurată de locuitorii 

satelor care făceau parte din Ocolul Crasnei. Podul a fost deschis circulației la 8 noiembrie 1841. 

Pe partea interioară a celor două 

parapete de la mijlocul podului se află două 

inscripții parțial lizibile, una în limba latină 

și alta în limba română, încadrate în panouri 

rectangulare (165/135 cm), decorate la 

partea superioară, în altorelief, cu însemne 

heraldice (70/50 cm) erodate (istoricii 

presupunând că este vorba de blazonul 

domnitorului). Cele două medalioane sunt 

mărginite lateral de doi pilaștri canelați, pe care se sprijină acolada balustradei. 

Inscripția în limba română se află pe parapetul nordic și este scrisă cu un amestec de litere 

latine și chirilice. Ea are următorul cuprins:  „Acest pod este construit din poronca pre înăltu 

Domn MIHAIL GRIGORIU STURZA V.V. domn Țerei Moldovei în al VIII an al domniei însale 

și săvărșindu-se supt ministeria d. log. Const. Sturza sau deschis pentru călători în 8 Noem. 1841”. 

Inscripția în limba latină este următoarea: „Pons haec extructa est Jussu Serenissimi 

Domini MICHAELIS GRIGORIU STORDZA, principis regnatis Moldaviae, in octavo anno 

regiminis sui. Ad finem quae deducia Ministerio D. Logoteta CONST. STU[RDZA]. Patefacia 

Via locibus 8 Novembris 1841”. 

Podul Doamnei a fost reparat în anul 1886, el având în acel moment cinci deschideri. Nu 

se știe dacă podul s-a executat de la început cu cinci deschideri sau dacă s-au construit inițial trei 

deschideri (după cum era specificat în proiect) și ulterior s-au executat alte două deschideri. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, ca urmare a deschiderii 

căii ferate Crasna-Huși (1890), târgușorul Docolina și-a pierdut din importanță și a dispărut, 

datorită dezvoltării localității Crasna ca stație de cale ferată. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_Doamnei#cite_note-Florescu_28-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crasna,_Vaslui
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În anul 1956, ca urmare a alunecărilor de teren în zona km 101-102, DN 24 a fost deviat, 

construindu-se varianta Rădești (Crasna) pentru evitarea porțiunii nesigure. Cu această ocazie, s-a 

redus traficul pe vechiul pod numai către satele Albești și Roșiești, podul trecând în administrarea 

drumurilor locale. A fost construit un pod nou la aproximativ 200 m nord de vechiul pod. 

Podul Doamnei din Chițcani a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat în conservare, 

fiind considerat monument de arhitectură medievală. El a fost înscris în Lista monumentelor 

istorice din anul 1992 din județul Vaslui, cu codul 38-B-0090. În noua listă a monumentelor 

istorice din anul 2015 a fost înscris la numărul 258, având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. 

Podul Doamnei din Chițcani 

este construit din blocuri masive de 

piatră fețuită, legate cu mortar de var 

și are cinci deschideri în arc în plin 

cintru. El este orientat în direcția E-V 

și are o lungime de 90,40 metri și o 

lățime de 9 metri. Deschiderea arcului 

la naștere este de 14 m, iar cea de la 

mijloc are înălțimea de 7 m. Pilonii pe 

care se sprijină arcele sunt consolidate 

la exterior de contraforți puternici, tot din piatră. Înălțimea timpanului de la arcul central este de 4 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN24
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albe%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
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metri, iar celelalte arcuri descresc ca dimensiuni spre taluz. Bolțile arcelor sunt realizate din piatră 

spartă. 

 

Monumentul se încadrează în grupa valorică de interes local. 

Conform Listei monumentelor istorice, anexată Ordinului ministrului culturii nr. 

2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 

privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice 

dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Costești, județul Vaslui se regăsesc 

monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

 Monumente istorice de interes local: 

➢ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani, situată în partea de Est a 

satului construită aproximativ în anul 1817. 

➢ Podul Doamnei de la Chițcani (Podul de la Docolina), situat pe DN 24, la km 

97, la aproximativ 70 m Est de șosea, construit în 1841. 

➢ Mănăstirea Pârvești este situată în centrul satului, în cimitir și datează din 

secolul al XIX-lea. 

➢ Biserica de lemn „Sf. Nicolae” situată în centrul satului, în cimitir, construită 

aproximativ în perioada 1816-1820. 

➢ Turn clopotniță de lemn - singura clopotniță de acest gen în Eparhia, în centrul 

satului, în cimitir 1816-1820. 

 

III. Instituții din domeniul sănătății 

 În comuna Costești, județul Vaslui asistența medicală primară se realizează prin 

intermediul dispensarului care are în componență două cabinete de medicină de familie. 

➢ C.M.I. MED. FAM. DR.GÎLCESCU MARIA 

➢ C.M.I. MED. FAM. DR. LUCHIAN CRISTINA GABRIELA 
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IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse 

în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei 

categorii de beneficiari. Serviciile sociale au un caracter proactiv și presupun o abordare integrate 

a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație 

și mediul social de viață al acesteia. 

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Costești, care vor fi acordate 

beneficiarilor curpinși în grupul țintă, sunt: 

a) după scopul serviciului: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de 

bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție 

socială; 

b) după categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului și/sau familiei, 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără 

adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, 

internet, jocuri de noroc, victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, 

persoanelor sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în 

supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din 

comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru 

aparținătorii beneficiarilor; 

c) după regimul de asistare: 

1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre 

rezidențiale, locuințe protejate, adăposturi de noapte; 

2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la 

domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță sociale; 

d) după locul de acordare, serviciile sociale se asigură: 

1) la domiciliul beneficiarului; 

2) în centre de zi; 

3) în centre rezidențiale; 

4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul; 

e) după regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri 

publice sau private; 

f) după regimul de acordare, în regim normal și regim special: 

1) servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale; 

2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care 

vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocrație redusă și un set de 
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servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condițiile păstrării 

anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, 

victime ale violenței în familie. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate 

fără a încheia contract cu beneficiarii; 

3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială. 

 

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

 Nu este cazul. 

 

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

Nu este cazul. 
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Anexa nr. 10 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PRINCIPALELE FUNCȚIUNI ECONOMICE, CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE 

DIVERSIFICATE DIN SECTORUL SECUNDAR ȘI TERȚIAR, PRECUM ȘI DIN 

AGRICULTURĂ 

 

Conform datelor Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Vaslui, se constată faptul că 

în sectorul economic al comunei Costești, județul Vaslui activau un număr de 85 agenți economici, 

după cum urmează: 35 societăți cu răspundere limitată; 28 întreprinderi individuale; 5 întreprinderi 

familiale; 12 persoane fizice autorizate; 3 asociații și 2 cabinete medicale (uman și veterinar). 

 

SOCIETĂȚI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE 

PE RAZA TERITORIALĂ A COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 

Nr. 

crt. 

Denumirea Adresa Domeniul de activitate 

desfășurată 

1 AGRICON LILIANA 

S.R.L. - PUNCT DE 

LUCRU 

Costești, str. Costești, nr. 

922, județ Vaslui 

Restaurante. 

2 AGRI-ZETGEN S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

47, județ Vaslui 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și a 

plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase. 

3 AGRO RĂDEȘTENI 

S.R.L. 

sat Rădești, nr. 76, 

comuna Costești, județ 

Vaslui 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și a 

plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase. 

4 AUTO DANDA S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

631A, județ Vaslui 

Fabricarea altor piese și accesorii 

pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule. 

5 BUBU S.R.L. sat Rădești, comuna 

Costești, județ Vaslui 

Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 
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Nr. 

crt. 

Denumirea Adresa Domeniul de activitate 

desfășurată 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

6 CATIANIS S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

155, județ Vaslui 

Fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria 

de corp). 

7 CONEXWOOD S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

476, județ Vaslui 

Fabricarea altor produse din 

lemn; fabricarea articolelor din 

plută, paie și din alte materiale 

vegetale împletite. 

8 DEMOCRIT S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

825, județ Vaslui 

Fabricarea produselor de morărit. 

 

9 DIANMARK S.R.L. Costești, județ Vaslui Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

10 DYONY CONF S.R.L. Costești, județ Vaslui Fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

11 EVEL-H COMPANY 

S.R.L. 

 

Costești, str. Costești, nr. 

824, județ Vaslui 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și a 

plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase. 

12 FOCȘA IMPEX S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

200, județ Vaslui 

Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

13 FORAJ S.R.L. Costești, județ Vaslui Lucrări de construcție a 

proiectelor utilitare pentru fluide. 

14 GEL-ANDCRIS S.R.L. Costești, județ Vaslui Fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria 

de corp). 

https://termene.ro/firma/34711784-CONEXWOOD-SRL
https://termene.ro/firma/15115289-DEMOCRIT-SRL
https://termene.ro/firma/17112467-DIANMARK-SRL
https://termene.ro/firma/20650857-DYONY-CONF-SRL
https://termene.ro/firma/9894079-FOCSA-IMPEX-SRL
https://termene.ro/firma/16433744-FORAJ-SRL
https://termene.ro/firma/18683470-GEL-ANDCRIS-SRL
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Nr. 

crt. 

Denumirea Adresa Domeniul de activitate 

desfășurată 

15 TRANSPORTURI 

HABA S.R.L. 

Costești, județ Vaslui Transporturi rutiere de mărfuri. 

16 LUCMARK S.R.L. Costești, județ Vaslui Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

17 MACRIVALEM S.R.L. Costești, județ Vaslui Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

18 NEGHINIȚĂ S.R.L. Costești, județ Vaslui Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun. 

19 NELVAS 

VRÂNCIANU S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

286, județ Vaslui 

Lucrări de construcție a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale. 

20 ONIAGROFARM 

S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

872, județ Vaslui 

Comerț cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, în 

magazine specializate. 

21 OTIMARVET S.R.L. Costești, județ Vaslui Activități veterinare. 

22 PENSIUNEA 

POLIANA S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

816, județ Vaslui 

Hoteluri și alte facilități de cazare 

similare. 

23 PETVAS DELIVERY 

S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

303, județ Vaslui 

Alte activități poștale și de curier. 

 

24 POPAS MATEI S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

922, județ Vaslui 

Restaurante. 

25 PROMOBILITATE 

S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

841, județ Vaslui 

Comerț cu amănuntul prin 

intermediul caselor de comenzi 

sau prin Internet. 

https://termene.ro/firma/12916363-LUCMARK-SRL
https://termene.ro/firma/17256667-NEGHINITA-SRL
https://termene.ro/firma/37896024-NELVAS-VRANCIANU-SRL
https://termene.ro/firma/37896024-NELVAS-VRANCIANU-SRL
https://termene.ro/firma/32460309-ONIAGROFARM-SRL
https://termene.ro/firma/32460309-ONIAGROFARM-SRL
https://termene.ro/firma/18789773-OTIMARVET-SRL
https://termene.ro/firma/42228188-PENSIUNEA-POLIANA-SRL
https://termene.ro/firma/42228188-PENSIUNEA-POLIANA-SRL
https://termene.ro/firma/40955279-PETVAS-DELIVERY-SRL
https://termene.ro/firma/40955279-PETVAS-DELIVERY-SRL
https://termene.ro/firma/34643477-PROMOBILITATE-SRL
https://termene.ro/firma/34643477-PROMOBILITATE-SRL
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Nr. 

crt. 

Denumirea Adresa Domeniul de activitate 

desfășurată 

26 ROBIN PODUL 

DOAMNEI S.R.L. - 

PUNCT DE LUCRU 

Costești, județ Vaslui Restaurante. 

27 SAAM ALEX & 

ANDRA S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

550 A, județ Vaslui 

Facilități de cazare pentru 

vacanțe și perioade de scurtă 

durată. 

28 SALCÂMUL S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

815, județ Vaslui 

Restaurante. 

29 SAURON SRL Costești, județ Vaslui Fabricarea de mobilă pentru 

birouri și magazine. 

30 SEBY-HORD 

MARMURĂ ȘI 

GRANIT S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

14, județ Vaslui 

Alte lucrări de finisare. 

 

31 STUPINA DRAGUS 

S.R.L. 

Costești, str. Costești, nr. 

716, județ Vaslui 

Creșterea altor animale. 

32 TRANSPORTURI 

HABA S.R.L. 

Costești, județ Vaslui Transporturi rutiere de mărfuri. 

 

33 TROENAPROF S.R.L. Costești, str. Costești, nr. 

666, județ Vaslui 

Comerț cu ridicata al cerealelor, 

semințelor, furajelor și tutunului 

neprelucrat. 

34 VAMCONS-

HIDROIZOLAȚII 

S.R.L. 

Puntișeni, str. Puntișeni, 

nr. 16, județ Vaslui 

Lucrări de construcție a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale. 

35 VILI-GAM TRANS 

S.R.L. 

Costești, județ Vaslui Lucrări de construcții a 

drumurilor și autostrăzilor. 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

 Dintre cele 35 societăți cu răspundere limitată, majoritatea, 32 dintre ele,  își desfășoară 

activitatea în satul Costești, 3 în satul Rădești și 1 în satul Puntișeni.  

 Din cele 28 întreprinderi individuale, enumerate în continuarea, 22 își desfășoară 

activitatea în satul Costești, 3 în satul Rădești și câte 1 în satele Puntișeni, Pârvești și Chițcani. 

➢ AGUDARU GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

https://termene.ro/firma/43784416-SAAM-ALEX-ANDRA-SRL
https://termene.ro/firma/43784416-SAAM-ALEX-ANDRA-SRL
https://termene.ro/firma/37145418-SEBY-HORD-MARMURA-SI-GRANIT-SRL
https://termene.ro/firma/37145418-SEBY-HORD-MARMURA-SI-GRANIT-SRL
https://termene.ro/firma/37145418-SEBY-HORD-MARMURA-SI-GRANIT-SRL
https://termene.ro/firma/37735095-STUPINA-DRAGUS-SRL
https://termene.ro/firma/37735095-STUPINA-DRAGUS-SRL
https://termene.ro/firma/14056516-TRANSPORTURI-HABA-SRL
https://termene.ro/firma/14056516-TRANSPORTURI-HABA-SRL
https://termene.ro/firma/40338117-VAMCONS-HIDROIZOLATII-SRL
https://termene.ro/firma/40338117-VAMCONS-HIDROIZOLATII-SRL
https://termene.ro/firma/40338117-VAMCONS-HIDROIZOLATII-SRL
https://termene.ro/firma/18553739-VILI-GAM-TRANS-SRL
https://termene.ro/firma/18553739-VILI-GAM-TRANS-SRL
https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm
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➢ BÎRLĂDEANU GRIGORE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ CÎRJONȚU SILVIU-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ DRAGUS CRISTIAN IONUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ GHENGHEA DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ GUZGANU MARCUȚ-COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ HELGIU C. RALUCA-CĂTĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ HORDUNA COSTICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ HORDUNA LUCIAN-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ LUCHIAN CRISTINA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ LUCHIAN VASILICĂ-LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ LUCHIAN ȘT. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ MORARU GHEORGHE-VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ MOROZAN ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ NEȘTIAN DOINA-LENUȚA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ OPRESCU DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ PUF MIHAIL ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ ROIU MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ RUSU G. CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ RUSU GELU ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ SMÎNTÎNĂ ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ SPIRIDON FLORIN-BOGDAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ TROFIN ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ TUDOR DIANA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ TURCU SIMONA-GENOVEVA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ URSU COSTINEL-NELU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ VRÂNCEANU ANA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

➢ VRÂNCIANU N. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

Dintre cele 5 întreprinderi familiale, enumerate mai jos, câte 2 își desfășoară activitatea în 

satele Costești și Puntișeni și 1 în satul Dinga. 

➢ GHIMPU CĂTĂLINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

➢ IORGA ROMICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

➢ MOCANU OANA MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

➢ OPRESCU D. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

➢ VAMA ANETA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 
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Dintre cele 12 persoane fizice autorizate, enumerate mai jos, 7 își desfășoară activitatea în 

satul Costești, câte 2 în satele Puntișeni și Chițcani și 1 în satul Dinga. 

➢ BULGARIU LEONARD-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ CÎRJONȚU MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ DAN RELU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ DEDIU IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ GÎLCA ARABELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ PASCAL GEORGE -ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ PASCAL V. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ POPA DUMITRU PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ POSTU VIORICA-IONELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ RÂPĂ TUDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ SMÎNTÎNĂ GRIGORE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

➢ MOARA ȚĂRĂNEASCĂ 2 OPRESCU 

Dintre cele 3 asociații, ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE 

COSTEȘTI, COJANU STELICA ASOCIAȚIE FAMILIALĂ și PASCAL I CONSTANTIN ASF, 

2 își desfășoară activitatea în satul Rădești și 1 în satul Costești, iar cele 2 cabinete medicale (uman 

și veterinar) în satul Costești. 

În economia modernă, există 3 sectoare principale de activitate: sectorul primar, secundar 

și terțiar, sectoare care grupează principalele activități ale economiei naționale pe ramuri 

economice. 

Activitățile economice de la nivelul comunei Costești, județul Vaslui sunt în principal 

concentrate în sectorul terțiar (servicii, comerț și transport), acesta ocupând 82,35% din sectoarele 

economice, sectorul secundar (industrie și construcții) deține o pondere de 12,94%, pe când restul 

întreprinderilor își desfășoară activitatea în sectorul primar ce înregistrează un procent de 4,71%. 
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1. Sectorul primar - potențialul agricol. 

Poziționarea comunei Costești, județul Vaslui la confluența unor unități de relief variate – 

câmpie și deal, a favorizat dezvoltarea și desfășurarea unor activități economice diversificate care 

au asigurat sursa de venit și hrană pentru comunitatea locală. 

Agricultura a constituit de-a lungul timpului ocupația principală a majorității locuitorilor 

comunei Costești, județul Vaslui, de aceea agricultura poate reprezenta una dintre oportunitățile 

de dezvoltare a zonei, resursele existente pe plan local, care pot constitui baza pentru dezvoltarea 

socio-economică a comunei Costești, județul Vaslui: terenurile agricole precum și pădurile și 

vegetația forestieră, prezintă un potențial ridicat. 

În prezent, agricultura nu este exploatată suficient însă oportunitatea fondurilor europene 

în acest sector de activitate poate reprezenta un stimulent în creșterea interesului antreprenorial 

pentru realizarea de proiecte investiționale în acest domeniu. Micii producători agricoli, dar și 

societățile private din agricultură constituie un fundament al revitalizării agriculturii locale. 

Suprafața totală a comunei Costești, județul Vaslui este de 7.360 ha, din care 6.230 ha 

proprietate privată și se compune din: 

➢ terenurile agricole, în suprafață de 5.330 ha ocupă cel mai mare procent din 

suprafața totală a comunei Costești, județul Vaslui (72,42%) și includ: 

o teren arabil – 4.338 ha (58,94%); 

o pășuni – 924 ha (12,56%); 

o vii și pepiniere viticole – 64 ha (0,87%); 

82.35

12.94

4.71

Sectorul terțiar Sectorul secundar Sectorul primar
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o livezi și pepiniere pomicole – 4 ha (0,05%). 

➢ terenurile neagricole, în suprafață de 2.030 ha, reprezintă 27,58% din suprafața 

totală a comunei și includ: 

o păduri și altă vegetație forestieră – 1.275 ha (17,32%); 

o ocupată cu ape, bălți – 53 ha (0,72%); 

o ocupată cu construcții – 180 ha (2,45%); 

o cai de comunicație și căi ferate – 145 ha (1,97%); 

o terenuri degradate și neproductive – 377 ha (5,12%). 

Din suprafața totală a terenurilor agricole ale comunei, 5.224 ha sunt proprietate privată, 

ceea ce reprezintă 98,01%. De asemenea, suprafața arabilă este proprietate privată în proporție de 

97,56%, iar pășunile, viile și livezile sunt în proporție de 100% proprietate privată. 

Din suprafața totală a terenurilor neagricole ale comunei, 1.006 ha sunt proprietate privată, 

ceea ce reprezintă 49,56%. Pădurile, suprafața ocupată cu construcțiile și terenurile degradate sunt 

proprietate privată în proporție de 42,75%, 83,88%, respectiv 82,23%, iar suprafața ocupată cu 

ape, bălți și cea ocupată cu căi de comunicație este 100% proprietate publică. 

 

Suprafața 

totală 

(ha) 

Suprafața 

agricolă 

(ha) 

Suprafața agricolă pe categorii de folosință (ha) 

Arabilă Pășuni Fânețe Vii  Livezi  

7.360 5.330 4.338 924 - 64 4 

din care, proprietate privată: 

6.230 5.224 4.232 924 - 64 4 

Suprafața 

neagricolă 

(ha) 

Suprafața neagricolă pe categorii (ha) 

Păduri Ocupată 

cu ape, 

bălți 

Ocupată cu 

construcții 

Cai de 

comunicație 

și căi ferate 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

2.030 1.275 53 180 145 377 

din care, proprietate privată: 

1.006 545 - 151 - 310 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

2. Sectorul secundar. 

 Sectorul secundar reunește activitățile din sectorul productiv al industriei și activitățile de 

construcții. La nivelul comunei Costești, județul Vaslui, sectorul secundar reprezenta 12,94% din 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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totalul unităților economice înregistrate. Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului 

Comerțului, societățile care activau în sectorul secundar erau în număr de 11. 

3. Sectorul terțiar. 

Sectorul terțiar reunește activitățile din sectorul serviciilor, comerțului și tranporturilor. 

Sectorul terțiar reprezintă aproximativ 82,35% din totalul unităților economice înregistrate la 

nivelul comunei Costești, județul Vaslui. Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului 

Comerțului, societățile care activau la nivelul comunei Costești în sectorul terțiar erau în număr 

de 70. 
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Anexa nr. 11 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

INVENTARUL BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMUNEI COSTEȘTI, 

JUDEȚUL VASLUI 

 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei Costești, județul Vaslui 

 

Nr. 

crt. 

Denumire imobilizare Localizare 

DRUMURI COMUNALE 

1 Drum comunal DC 29 Costești – Puntișeni – Chițcani din DC 31 (L = 7980, l = 10) 

2 Drumul comunal DC 31A Puntișeni – Pârvești (L = 2600, l = 8) 

3 Drumul comunal DC 31B Puntișeni – Rădești (L = 8200, l = 8) 

DRUMURI VICINALE 

4 Drum vicinal DV 1 din DC 31 până la DN 24 prin puntcul „Ciorani” (L = 2100, 

l = 8) 

5 Drum vicinal DV 2 de la „Fântâna Popasca” – comuna Deleni (L = 2450, l = 6) 

6 Drum vicinal DV 3 de la proprietatea Oprea Paraschiva - fântâna „Godica” (L = 

3700, l = 8) 

7 Drum vicinal DV 4 de la proprietatea Oprea Paraschiva – Podul Doamnei – DN 

24 (L = 2300, l = 6) 

STRĂZI SATUL COSTEȘTI 

8 Strada S 1 spre Deleni de la Drăguș Gh. Ion – Panainte N. Gelu (L = 

2250, l = 16) 

9 Strada S 2 Cerchez T. Gheorghe – Haba Gh. Ion (L = 285, l = 9,5) 

10 Strada S 3 Cerchez Toma – Neștian V. Gheorghe (L = 285, l = 9,5) 

11 Strada S 4 Panainte Is. Alecu – „Agromesc” – secția tractoare (L = 150, 

l = 8) 

12 Strada S 5 din DJ 245L prin fostul CAP – DE 193 (L = 450, l = 8) 

13 Strada S 6 Casa Parohială – Focșa Petru (L = 1200, l = 9) 

14 Strada S 7 Focșa Petru – Udrea Vasile (L = 360, l = 9) 

15 Strada S 8 Topală Maranda – Focșa Petru (L = 775, l = 9) 
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Nr. 

crt. 

Denumire imobilizare Localizare 

16 Strada S 9 Ivănică S. Neculai – Spiridon Valeriu (L = 110, l = 6) 

17 Strada S 10 Ostase I. Ion – Pânzaru Ștefan (L = 125, l = 8) 

18 Strada S 11 Cristea S. Ion – moștenitor Neștian Nicu (L = 150, l = 6) 

19 Strada S 12 moștenitor Helgiu Ana – Panainte M. Neculai (L = 230, l = 

9) 

20 Strada S 13 Pavelescu Cliante – Chirvase D. Gheorghe (L = 100, l = 6) 

21 Strada S 14 Chirvase I. Constantin – Mircia V. Gheorghe (L = 175, l = 

5) 

22 Strada S 15 Meluș Neculai – Antohe Neculai (L = 225, l = 9,5) 

23 Strada S 16 Dudău T. Vasile – Guzgan E. Constantin (L = 130, l = 6) 

24 Strada S 17 Rontea St. Petru – Blanaru I. Toader (L = 190, l = 11) 

25 Strada S 18 Balica N. Gheorghe – Panainte Gh. Vasile (L = 280, l = 7) 

26 Strada S 19 Blanaru Neculai – Smântână Gh. Ion (L = 125, l = 6) 

27 Strada S 20 Octavia – moștenitor Bădărău I. Gheorghe (L = 50, l = 6) 

28 Strada S 21 Cerbu Gh. Neculai – Cămin Cultural Costești (L = 120, l = 

7) 

29 Strada S 22 Smântână V. Petrea – Bolea Elena (L = 155, l = 7) 

30 Strada S 23 Stancu Sofia – Podul „Balaur” (L = 260, l = 3) 

31 Strada S 24 Blanaru Culai – Smântână N. Vasile (L = 175, l = 6) 

32 Strada S 25 Blioju Neculai – Balaur Adela (L = 515, l = 6) 

33 Strada S 26 Moșanu Gheorghe – Balaur Alec (L = 155, l = 6) 

34 Strada S 27 Ostase N. Gheorghe – punctul „Ghilahoi” (L = 320, l = 5) 

35 Strada S 28 Cristea St. Gicu – Cristea I. Alecu (L = 35, l = 5) 

36 Strada S 29 Panainte Maricel – Mircia Dumitru (L = 150, l = 6) 

37 Strada S 30 Ofileanu Gabriel – proprietate Ofileanu Gabriel (L = 140, l 

= 5) 

38 Strada S 31 Panainte A. Vicol – Haba Actinia (L = 75, l = 4) 

39 Strada S 32 Chirvase Gh. Gheorghe – Mălăeț Emil (L = 700, l = 6) 

40 Strada S 33 Chirvase Gh. Gheorghe – Doroftei Măndița (L = 280, l = 5) 

41 Strada S 34 Bolea T. Pavel – Cerbu A. Gheorghe (L = 400, l = 6) 

42 Strada S 35 Păvălucă Vasile – moștenitor Popica M. Dumitru (L = 60, l 

= 6) 
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Nr. 

crt. 

Denumire imobilizare Localizare 

43 Strada S 36 Balan St. Constantin – Milea Ion (L = 970, l = 8) 

44 Strada S 37 Vasluianu Maria – Amarandei Dumitru (L = 25, l = 5) 

45 Strada S 38 Popa Ichim Dumitru – Pană Adam (L = 140, l = 4) 

46 Strada S 39 Pană S. Vasile – S.C.E.L.I.F. Vaslui (L = 130, l = 4) 

47 Strada S 40 Năstase Aurel – Condurache Miluța (L = 230, l = 6) 

48 Strada S 41 moștenitor Horduna Petrache – moștenitor Balaur Ștefan (L 

= 75, l = 6) 

49 Strada S 42 Maxim Lucreția – Chirica Aglaia (L = 160, l = 5) 

50 Strada S 43 Duracu Gheorghe – Spiridon Gh. Dumitru (L = 975, l = 9,5) 

51 Strada S 44 Chirica C. Gheorghe – fântâna „Budăi” (L = 75, l = 4) 

52 Strada S 45 Mocanu Vasile – Dima Eugen (L = 235, l = 4,5) 

53 Strada S 46 Stratulat Pavel – Biserica II Costești (L = 160, l = 5) 

54 Strada S 47 Stratulat Georgeta – Bondrea Niculina (L = 200, l = 5) 

55 Strada S 48 Guzgan Grigore – Bondrea Niculina (L = 160, l = 5) 

56 Strada S 49 Balan Ștefan – Năstase Aurel (L = 1170, l = 6) 

57 Strada S 50 Balan Ștefan – Cerchez Toma (L = 450, l = 6) 

58 Strada S 51 Popa Lascăr – Condurache Lascăr (L = 175, l = 8) 

59 Strada S 52 Băsescu Aneta – Pirciu Vasile (L = 615, l = 8) 

60 Strada S 53 Dudău Maria (Doboș) – Veisa Simina (L = 90, l = 6) 

61 Strada S 54 Bogdan Floria – Ciobotaru Mihai (L = 135, l = 6) 

62 Strada S 55 Condurache V. Gheorghe – Haba S. Dumitru (L = 100, l = 

4) 

63 Strada S 56 Chirvase I. Gheorghe – Balica N. Valentin (L = 175, l = 10) 

64 Strada S 57 Guzgan Elena – Băsescu Gavril (L = 160, l = 4) 

65 Strada S 58 Chirica A. Petru – Dudău Gh. Matei (L = 90, l = 4) 

66 Strada S 59 Creangă Ch. Alecu – Dediu Gh. Ion (L = 55, l = 4) 

67 Strada S 60 Maxim C. Lascăr – Lăcătuș Ana (L = 75, l = 5) 

68 Strada S 61 Cîrjonțu Viorel – Munteanu Veronica (L = 330, l = 8) 

69 Strada S 62 Condurache V. Vasile – Balan Curea Mandia (L = 75, l = 6) 

70 Strada S 63 moștenitor Maxim C. Gheorghe – Renta Alexandru (L = 40, 

l = 6) 
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Nr. 

crt. 

Denumire imobilizare Localizare 

71 Strada S 64 moștenitor Dudău St. Alecu – Cîrjonțu N. Jenica (L = 225, l 

= 7) 

72 Strada S 65 Drăguș Octavian – Chirvase D. Petru (L = 1760, l = 13) 

73 Strada S 66 Trofin V. Constantin – Trofin L. Mihai (L = 140, l = 8) 

74 Strada S 67 Parpalea Manolache – Rădăcină Viorel (L = 145, l = 5) 

75 Strada S 68 Panainte N. Gelu – hotar comuna Deleni (L = 920, l = 10) 

76 Strada S 69 DC 31 – Țiplea Gh. Mihai (L = 1000, l = 8) 

77 Strada S 70 Lăcătuș Ana – moștenitor Balan Gheorghe (L = 75, l = 5) 

78 Strada S 71 moștenitor Bursuc Tinca – teren Chirvase Anica (L = 80, l 

= 4) 

79 Strada S 72 Smântână Ecaterina – strada spre Rădești (L = 305, l = 6) 

80 Strada S 73 Trofin C. Mihai – moștenitor Creangă Neculai (L = 210, l = 

7) 

STRĂZI SATUL PUNTIȘENI 

81 Strada S 1 Mavroian Terezica – Grădinița Puntișeni (L = 400, l = 8) 

82 Strada S 2 moștenitor Rusu Tasia – Smântână Pompei (L = 375, l = 8) 

83 Strada S 3 Baciu Gheorghe – punct ”Știuca” (L = 280, l = 7) 

84 Strada S 4 Maxim Gh. Ion – Grădinița Puntișeni (L = 300, l = 6) 

85 Strada S 5 moștenitor Danda Paraschiva (L = 60, l = 4) 

86 Strada S 6 DC 29 – Legănuță V. Ion (L = 150, l = 5) 

87 Strada S 7 Magazin COOPCONSUM – Ghidu Aneta (L = 200, l = 8) 

88 Strada S 8 moștenitor Mocanu Gheorghe – magazin COOPCONSUM 

(L = 910, l = 10) 

89 Strada S 9 moștenitor Pascal Dumitru – DC 31A (L = 325, l = 6) 

90 Strada S 10 Mocanu Georgică – Pascal Dumitru (L = 190, l = 6) 

91 Strada S 11 Dinovici Maria – moștenitor Strat Iorgu (L = 330, l = 8) 

92 Strada S 12 Dan Ion – Smântână Petru – moștenitor Buruiană Jenica (L 

= 475, l = 10) 

93 Strada S 13 Tomescu Constantin – Doboș Gh. Ion (L = 90, l = 5) 

94 Strada S 14 Doboș V. Ion – DC 29 (L = 190, l = 8) 

95 Strada S 15 Ardeleanu Elena – moștenitor Baciu Neculai (L = 170, l = 

6) 
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96 Strada S 16 Moroșanu Catinca – moștenitor Buruiană Alexandru (L = 

100, l = 6) 

STRĂZI SATUL CHIȚCANI 

97 Strada S 1 Roiu Gh. Ifrim – proprietate teren Oprea Mihalache (L = 

1475, l = 11) 

98 Strada S 2 Rață C. Gheorghe – moștenitor Istrate C. Ion (L = 400, l = 

6) 

99 Strada S 3 moștenitor Barbu Vasile – Spânache V. Vasile (L = 300, l = 

7) 

100 Strada S 4 Ferenț Neculai – Smântână C. Vasile (L = 280, l = 5) 

101 Strada S 5 Smântână C. Vasile – Roiu Ruxanda (L = 275, l = 6) 

102 Strada S 6 Dobrea Marița – Codreanu Ilie (L = 75, l = 4) 

103 Strada S 7 Codreanu Ilie – punct „Forosel” (L = 100, l = 5) 

104 Strada S 8 Popa Niculina (Moara) – Canton Silvic (L = 450, l = 6) 

105 Strada S 9 Postelnicu N. Dumitru – Guzumaș Sterian (L = 140, l = 6) 

106 Strada S 10 Postelnicu N. Dumitru – Canton Silvic (L = 490, l = 7,5) 

107 Strada S 11 Guzumaș I. Gheorghe – canton Silvic (L = 185, l = 5) 

108 Strada S 12 moștenitor Guzumaș Petrache – Munteanu Nicu (L = 350, l 

= 10) 

109 Strada S 13 Biserica Ortodoxă – teren AGRICOLA SA (L = 840, l = 11) 

110 Strada S 14 moștenitor Guzumaș St. Vasile – Moraru T. Vasile (L = 550, 

l = 5) 

111 Strada S 15 Cojocaru Victor – pârâul Buga (L = 220, l = 6) 

112 Strada S 16 Pârâul Buga – moștenitor Tătaru Gheorghe (L = 290, l = 5) 

113 Strada S 17 moștenitor Roiu C. Gheorghe – Casa Evanghelică (L = 115, 

l = 5) 

114 Strada S 18 moștenitor Rădăcină Ion – Emandache Gheorghe (L = 205, 

l = 6) 

115 Strada S 19 Pană S. Ion – Renta N. Vasile (L = 210, l = 6) 

116 Strada S 20 Spânache Gh. Ștefan – peste râul Buga – moștenitor Balica 

T. Nicu (L = 310, l = 10) 

117 Strada S 21 Munteanu V. Nicu – pârâul Buga (L = 380, l = 6) 
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118 Strada S 22 Smântână Gh. Constantin – Botoșneanu Costică (L = 185, l 

= 5) 

119 Strada S 23 Albu Eugenia – DC 39 (L = 105, l = 6) 

STRĂZI SATUL RĂDEȘTI 

120 Strada S 1 DC 31B – Țiplea Mihai (L = 1125, l = 10) 

121 Strada S 2 Țiplea Constantin – Poiedi Dumitru (L = 85, l = 6) 

122 Strada S 3 Blăniță Ioan – Morozan D. Ioan (L = 950, l = 10) 

123 Strada S 4 Chirvase I. Iordache – Blăniță Georgel (L = 240, l = 10) 

124 Strada S 5 Harnagea Gheorghe – moștenitor Chirvase Alexandru (L = 

160, l = 5) 

125 Strada S 6 moștenitor Chirvase Iordache – Ciulei Ioana (L = 40, l = 4) 

126 Strada S 7 moștenitor Brad Adela – Blăniță Irinel (L = 110, l = 5) 

127 Strada S 8 Cotaie Catinca – Morozan Laurențiu (L = 100, l = 4) 

128 Strada S 9 Isac V. Constantin – moștenitor Cărare Lina (L = 330, l = 6) 

129 Strada S 10 moștenitor Cărare Gh. Maria – moștenitor Jora Alecu (L = 

210, l = 7) 

130 Strada S 11 Negrea I. Ion – moștenitor Negrea T. Ion (L = 100, l = 5) 

131 Strada S 12 Școala Generală – Negrea I. Constantin (L = 210, l = 7,5) 

132 Strada S 13 Școala Generală – moștenitor Cărare D. Gheorghe (L = 170, 

l = 8) 

133 Strada S 14 moștenitor Buruiană Constantin – moștenitor Horduna 

Mihai (L = 250, l = 7) 

134 Strada S 15 moștenitor Brad Emanoil – Țiplea Constantin (L = 235, l = 

8) 

STRĂZI SATUL DINGA 

135 Strada S 1 Calaver T. Gheorghe – moștenitor Borza Ștefan (L = 330, l 

= 11) 

136 Strada S 2 Dobrin H. Gheorghe – Năstase S. Gheorghe (L = 1010, l = 

10) 

137 Strada S 3 Școala Generală – Isac Ion (L = 160, l = 6) 

138 Strada S 4 moștenitor Bulgaru Victor – Arsene Dumitru (L = 100, l = 

6) 
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139 Strada S 5 moștenitor Bulgaru Victor – Năstase D. Gheorghe (L = 325, 

l = 8) 

140 Strada S 6 Arsene V. Ion – Năstase D. Gheorghe (L = 230, l = 6) 

141 Strada S 7 Calaver V. Ion – Năstase V. Vasile (L = 110, l = 6) 

142 Strada S 8 Negrea V. Ion – DC 31 (L = 175, l = 8) 

143 Strada S 9 Cucu V. Ion – Cucu V. Neculai (L = 100, l = 6) 

STRĂZI SATUL PÂRVEȘTI 

144 Strada S 1 Mihalache Neculai – Apur Neculai (L = 1700, l = 8) 

145 Strada S 2 Serafim D. Gheorghe – moștenitor Buruiană Gh. Ion (L = 

260, l = 6) 

146 Strada S 3 moștenitor Puf Anica – teren Balmuș Emil (L = 50, l = 4) 

147 Strada S 4 S – Canton Silvic (L = 110, l = 6) 

148 Strada S 5 Dinovici Eugen – DC 31A (L = 75, l = 6) 

149 Strada S 6 moștenitor Moraru I. Dumitru – moștenitor Mungiu Neculai 

(L = 200, l = 5) 

PODURI SATUL COSTEȘTI 

150 Pod 1 beton armat DC 29 Costești – km 0 + 065 – punct Bădărău Toader (L = 

6, l = 6,1) 

151 Pod 2 beton armat Costești – km 3 + 115 – punct Țiplea (L = 11, l = 7,9) 

152 Podeț 1 beton armat Biserica II Costești (L = 5, l = 4) 

153 Podeț 2 beton armat Punct Cărare I. Vasile (L = 4, l = 3,5) 

154 Podeț 3 beton armat Punct Cerchez Gheorghe (L = 3,5, l = 4) 

155 Podeț 4 beton armat Punct Giurgea (L = 5, l = 4) 

PODURI SATUL PUNTIȘENI 

156 Podeț 1 beton armat Punct Tomescu Mihai (L = 3,5, l = 4) 

157 Podeț 2 beton armat Punct Postolache Ion (L = 4, l = 4) 

PODURI SATUL PÂRVEȘTI 

158 Podeț 1 lemn Punct Poiede Constantin (L = 5, l = 4) 

159 Podeț 2 beton Punct Roiu Panainte (L = 5, l = 4) 

PODURI SATUL CHIȚCANI 

160 Podeț 1 beton armat Punct Godica Gelu (L = 5, l = 4) 



81 

Nr. 

crt. 

Denumire imobilizare Localizare 

161 Podeț 2 beton armat Punct „Gura Văii” (L = 5, l = 4) 

162 Podeț 1 lemn Punct Emandache Gheorghe (L = 5, l = 3) 

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – SATUL COSTEȘTI 

163 Conductă de aducțiune și 

distribuție a apei 

Punct Pană Gh. Ioan până la SA Costești, 7,5 km, conductă 

PVC, diametru 52 mm. 

164 Rezervoare captare – 

beton armat 

Punct Pană Gh. Ioan 2 bucăți, punct Haba Gh. Ion – 1 

bucată. 

SISTEME DE SALUBRIZARE ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR, TERENURI 

AFERENTE (puncte de colectare și depozitare deșeuri) 

165 Platformă depozitare 

gunoi 

Punct Ciorani în pafrtea de Est a satului Costești, suprafață 

totală de 400 m2. 

CONSTRUCȚII 

166 Sediu Primărie Costești 

167 Căminul Cultural Costești 

168 Biblioteca comunală Costești 

169 Dispensar uman Costești 

170 Școala Gimnazială 

„Sfântul Ierarh Luca” 

Costești 

171 Școala Gimnazială Puntișeni 

172 Școala cu clasele I-IV Chițcani 

173 Grădinița cu Program 

Normal 

Costești 

174 Grădinița cu Program 

Normal 

Puntișeni 

175 Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” 

Chițcani  

176 Podul Doamnei Chițcani 

177 Mănăstirea Pârvești 
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II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Costești, județul Vaslui 

✓ terenuri intravilane; 

Intravilanul existent al comunei Costești, județul Vaslui are o suprafață de 791 ha, din care 

satul Costești are o suprafață de 606  ha, satul Chițcani o suprafață de 44 ha, satul Pârvești o 

suprafață de 16 ha, satul Dinga o suprafață de 61 ha, satul Rădești o suprafață de 28 ha, iar suprafața 

de 36 ha satul Puntișeni. 

✓ terenuri extravilane. 

Extravilanul existent al comunei Costești, județul Vaslui are o suprafață de 6.705 ha. 
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Anexa nr. 12 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PRINCIPALELE ENTITĂȚI PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ, RESPECTIV 

PARTIDELE POLITICE, SINDICATELE, CULTELE, INSTITUȚIILE DE UTILITATE 

PUBLICĂ, PRECUM ȘI CELELALTE ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE, 

CARE AU SEDIUL SAU PUNCTUL DECLARAT CĂ FUNCȚIONEAZĂ LA NIVELUL 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale 

➢ Asociația „Costești, comuna mea dragă”. 

 

II. Principalele partide politice 

➢ P.N.L. 

➢ P.S.D. 

➢ A.L.D.E. 

 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

➢ Nu este cazul. 

 

IV. Cultele religioase 

La nivelul comunei Costești, județul Vaslui există 6 biserici ortodoxe și o Casă a Cultului 

Creșin după Evanghelie, după cum urmează: 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Gheorghe” – în localitatea Costești; 

▪ Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” – în localitatea Costești 

▪ Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – în localitatea Chițcani; 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” – în localitatea Pârvești; 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Mihail și Gavril” – în localitatea Rădești; 

▪ Biserica ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” – în localitatea Puntișeni; 

▪ Casa Cultului Creștin după Evanghelie – în localitatea Chițcani. 

Biserica ortodoxă „Sf. Gheorghe” Costești a fost construită în 1942, după cea vechea 

biserică, monument istoric a fost distrusă de cutremurul din noiembrie 1942. Vechea ctitorie cu 

același hram, a fost construită de enoriași din vălătuci și lemn, pe un platou situat deasupra albiei 

pârâului Bilavoi. Pe o grindă din altarul fostei biserici era dăltuit anul 1788, dată despre care se 
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spune că este anul în care a fost construită biserica. Vechea biserică nu avea turle, era construită 

în formă de corabie și acoperită cu tablă. Spațiul interior al bisericii era distribuit după modelul 

vechilor biserici, pridvor, pronaos (tinda femeilor), naos, altar cu firidă pentru proscomidie și 

veșmântar. Catapeteasma în stil bizantin a vechii biserici, ar fi fost adusă de la biserica din punctul 

Ciorăni de întemeietorul satului Costea Coștiuc, cu prilejul strămutării sale pe vatra de astăzi a 

satului. Pe un pomelnic al vechii biserici – datat din 11 iulie 1793 – se pot citi și astăzi numele 

ctitorilor. 

Construirea noului lăcaș s-a făcut la distanță de 50 m Sud-Vest de fosta biserică, pe terenul 

donat de credincioși. Noua Biserică în formă de cruce are două turle hexagonale: una mare, plasată 

deasupra capului, alta mică, deasupra altarului și este acoperită cu tabla. Lungimea Bisericii, 

măsurată în interior, de la prag până la extremitatea altarului este de 20 m. Datorită războiului, 

lipsind cărămida și cimentul, în împrejurări de acută criză materială, clădirea s-a executat din paie 

cu vălătuci, prin contribuția enoriașilor și a altor donatori. 

Ca interior, noua Biserică „Sf. Gheorghe” are următoarele subdiviziuni: pridvor, naos, altar 

și veșmântar. De la vechea Biserică au intrat în patrimoniul noului lăcaș de cult: catapeteasma, 

icoanele portative, majoritatea obiectelor și a cărților de cult și o parte din mobilier. 

 

 

Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” Costești este situată în partea de răsărit a satului 

Costești și este vizibilă din depărtare. Temelia construcției este executată din blocuri de piatră 

cioplită și legată în ciment. Construcția zidăriei este realizată din cărămidă presată, în roșu afară. 
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Clădirea este în formă de cruce, are o suprafață de 150 m2, iar specific acestei construcții este 

pridvorul de la intrare așezat pe patru stâlpi din beton cu arcade în față și în lateral. 

De-a lungul timpului biserica a suferit mici modificări în ceea ce privește zidăria originală, 

din cauza cutremurelor din 1940 și 1977 care au provocat mari stricăciuni. Turla și zidăria de la 

altar prezentau grave fisuri. Turla este demolată complet și reclădită, dar a fost coborâtă cu 

aproximativ 2 m, iar zidurile de la altar au fost ancorate cu fier. 

 Interes deosebit din punct de vedere artistic prezintă două iconostase care au fost 

strămutate de la vechea biserică. Se păstrează până astăzi, au o vechime de aproximativ 200 de ani 

și atrag atenția prin dantelăria sculpturii și coloritul picturii de la icoanele împărătești. 

De asemenea, începând cu anul 1990 se termină lucrarea de acoperire a bisericii, se începe 

construcția la casa praznicală (trapeza) și la clopotniță, se zugrăvește și se pictează din nou în 

frescă biserica în interior și în exterior și se împodobește cu strane, iconostase și catapeteasmă noi. 

Casa praznicală sau trapeza a fost ridicată între anii 1992-1993, are o suprafață de 120 m2 

și este situată la Nord de biserică. 

Construcția zidăriei este din BCA și ciment. Deasupra trapezei se înalță maiestuos 

clopotnița bisericii cu trei clopote și o toacă de lemn. Clopotul cel mare are 200 de kg și este turnat 

în anul 1960 la Galați. 

 

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani este construită în anul 1817, din 

cărămidă, pe temelie de piatră și acoperită cu tablă galvanizată. Acest acoperiș s-a degradat în timp 
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și a fost refăcut în anul 1936, când tabla a fost schimbată, efectuându-se totodată și reparații la 

pereții exteriori. Actuala biserică s-a construit pe locul altei biserici, mai mici, din lemn, care 

datează din secolul al XIV-lea și a cărui ctitori nu se cunosc. Bisericuța din lemn a fost strămutată 

în 1817 în satul Rădești, unde a servit ca biserică parohială până în anul 1935, când aici s-a 

construit actuala biserică. 

Din istoricul vechi al bisericii aflăm că aceasta s-a ridicat cu cheltuiala Doamnei Casandra 

Negel, sora vrednicului de pomenire, Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache (1803-1808; 

1812-1821; 1842-1846). Tot ea a purtat la început și grija clerului slujitor, în număr de 7 membri, 

ce săvârșeau zilnic sfânta leturghie. Construcția bisericii respectă stilul bizantin, în formă de cruce, 

având atât interiorul, cât și exteriorul, tencuit, iar deasupra are un singur turn clopotniță. La intrarea 

în biserică, are o ușă din lemn masiv, ferecată cu fier, precum și un sistem de blocare care iese 

dintr-o nișă, trece de-a latul ușii și intră în altă nișă, astfel blocată din interior, biserica prezenta în 

caz de pericol un loc sigur. Catapeteasma este din lemn de tei nefasonat, iar pictorul acesteia nu se 

cunoaște, fondul picturii este roșu cu negru. 

 

Ca obiecte de valoare menționăm icoanele vechi ce datează din 1853, una ce înfățișează pe 

Maica Domnului cu pruncul, (ulei pe lemn), ieșind în evidență prin faptul că până în anul 2005, a 

fost îmbrăcată în argint suflat cu aur cu o greutate de aproximativ 4 kg. Această icoană a fost 

donată de un credincios pe nume Botezatu, după cum arată inscripția în limba slavonă din partea 

de jos a icoanei. În prezent icoana există în biserică, dar fără îmbrăcămintea de argint care a 

dispărut. Pe lângă această icoană, la tetrapodul din stânga bisericii, deasupra icoanei, sunt trei 
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candele din argint. Două cu o greutate de aproximativ 390 gr., iar una cu o greutate de aproximativ 

700 gr., toate având pe ele inscripția: „Sunt făcute de serdarul Teodor Tlahadi -1854”. Din 

documentele existente în arhiva parohiei am aflat că a existat și o cutioară în care se păstrau 

părticele din Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina a cărui icoană se află în biserică, alături 

de cea praznicală a „Adormirii Maicii Domnului” și pe care îl considerăm, alături de Sfânta 

Fecioară Maria, ocrotitor al acestui sfânt lăcaș. Astăzi nu mai există această cutioară, dar în anul 

2006 Doamna Valeria Vasiliu, nepoata Preotului Theodorescu Gheorghe, slujitor al acestui sfânt 

lăcaș în perioada de după al II-lea război mondial, a dăruit bisericii o cruce-relicvă foarte veche, 

care conținea o părticică din sfintele moaște. 

Crucea de pe turlă pare să fie din bronz, cu două inele de prindere în partea de sus și cea 

de jos. Deși nu se vede bine, pe o parte este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos Răstignit, iar pe 

cealaltă parte, se pare că este reprezentat Botezul Domnului. Pe ambele fețe există câte o inscripție 

dar care nu poate fi descifrată. Tot aici se pare că a fost o sfântă evanghelie veche ferecată în argint 

despre care pomenesc adesea oamenii din sat și care astăzi nu se știe unde este. După cutremurul 

din 1940 biserica a avut nevoie de reparații serioase care s-au dărâmat, însă în 1956 a fost 

consolidată și tencuită din nou. După spusele enoriașilor mai bătrâni din sat, mai târziu tabla de pe 

acoperiș s-a degradat și a fost schimbată. Cutremurele mai recente, în special cel din 1977, a creat 

fisuri adânci în structura bisericii, aceasta necesitând reparații grabnice. În anul 2007 prin 

contribuția unor enoriași cu dragoste de Hristos și biserică, s-a schimbat tabla de pe acoperișul 

pridvorului, deoarece se spărsese și ploua în interior, fapt care a afectat podeaua din scândură și s-

a construit un gard nou din scândură și sârmă plasă de jur-împrejurul bisericii și a cimitirului, iar 

în 2009, o parte din gard, precum și porțile s-au făcut din beton și fier forjat. 

În interior biserica a fost împodobită cu icoane și alte obiecte de cult, toate prin contribuția 

enoriașilor și a fiilor satului. 

Biserica de lemn „Sfântul Neculai” Pârvești a Mănăstirii Pârvești – Schitul Pârvești – 

întemeiat la 1666 de vornicul de poartă, Apostol Talpeș și nepoții săi, Ioan și Simion Popescu, 

postelnici de Bilavoi. 

După unele cercetări se crede că prima biserica din lemn, denumita Crucea sau Cruceanu, 

a fost adusă aici din Dărăști. După 150 de ani, biserica ridicata în 1666 degradându-se, s-a dărâmat 

și în 1816 s-a început construcția unei noi biserici care a fost sfințită în anul 1820. Ctitorii actualei 

biserici, construită în 1816, sunt urmașii familiilor Nicolae Talpeș și Nicodim Popescu (serdarul 

Gh. Gociu și Ioan Nedelcu). 

Schitul a dăinuit până în 1864, când și-a încetat activitatea și biserica a devenit biserică de 

mir, reclădită între anii 1816-1820 de către monahul Nicodim Popescu, urmaș al ctitorilor, 

împreună cu serdarul Gh. Gociu și Ioan Nedelcu. Așezământul cuprindea biserica, chiliile și „alte 
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acareturi”, necesare desfășurării activității monahale, fiind deservit de 80 de călugări. Inițial, a fost 

închinat Episcopiei Romanului, iar în 1852 a devenit metoh al Episcopiei Hușilor, ca urmare a 

înglobării ținutului Tutovei la această eparhie. 

Arhitectură populară de lemn este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției 

și armonia volumelor fiind nemaiîntâlnite prin zonă. De plan triconc, cu absida altarului poligonală 

decroșată, intrare Vest și trei turle. Pridvorul, inițial deschis, are o balustradă de lemn cu baluștri 

crestați, încastrați în 

fruntar. Este construită din 

bârne de stejar, prinse în 

cheutoare dreaptă, pe 

temelie de piatră de râu și 

tălpoaie de lemn. 

Acoperișul în patru ape 

este învelit cu șindrilă. 

Fațadele din bârne, 

cioplite cu barda și 

fasonate, sunt decorate cu 

o friză de denticule sub 

cornișă. Ferestrele rectangulare sunt subliniate de ancadramente simple. Paramentul interior este 

din bârne. Turlele octogonale de pe pronaos, naos și altar sunt realizate din blăni de stejar, îmbinate 

armonios și unitar cu semicalotele de pe absidele laterale. Ușa masivă de stejar de la intrarea în 

pronaos are feroneria lucrată în atelier meșteșugăresc local. Lăcașul păstrează icoane și mobilier 

de epocă din lemn de tei, sculptat și pictat în tehnica ulei (catapeteasma, iconostasele icoanelor 

împărătești, amvonul, scaunul arhieresc, policandru). 

Biserica este construită la poalele a două dealuri ca într-o albie – așa este și numită de 

localnici, „Albia”. 

Mânăstirea s-a reînființat în anul 1993 când a fost reactivată cu statutul de mănăstire de 

maici. Cu destule greutăți privind materialele de construcție și finanțele, mica obște a reușit să 

ridice doua clădiri pentru chilii, stăreție, trapeză și bucătărie în ultima vreme fiind îmbunătățit 

drumul de acces. Prima clădire ridicată este din chirpici, acoperita cu țiglă. Clădirea a doua, o 

construcție mai mare din zid, acoperită tot cu țiglă, este așezată în linie cu prima construcție. În 

aceasta se afla trapeza, bucătăria și paraclisul  în care se slujește iarna. Cele trei turle octogonale 

sunt pe pronaos, naos și altar. 
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Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma, din lemn de tei sculptat, este 

înălțată până la boltă. Naosul spațios, luminat de câte o fereastră la Nord și Sud este delimitat de 

pronaos printr-un perete din lemn. Pronaosul, puțin spațios este luminat de câte o fereastră la Sud 

și Nord. Intrarea în pronaos se 

face printr-o ușa masiva din 

stejar, care nu este sculptată. 

Ferestrele sunt din lemn, 

simple cu grilaj metalic în 

interior. 

Pridvorul a fost inițial 

deschis, susținut de doi stâlpi 

de lemn în față. Mai târziu a 

fost închis cu geamuri. Intrarea 

în pridvor se face prin Vest, 

printr-o ușă de lemn simplă. 

Biserica nu este tencuită. Pardoseala este din dulapi de stejar, iar acoperișul este cu draniță 

(șindrilă). Turlele au acoperișul din tablă așezată în solzi. În biserica de la Pârvești sunt adăpostite 

odoare valoroase: cutii de argint cu părticele din moaștele „Sfintei Mina”, veșmânt al Sf. Ioan Gură 

de Aur, policandru de lemn al vechii biserici. 

Clopotnița datează din 1816-1820, fiind refăcută din alta mai veche. În prezent este 

amplasată între cele două clădiri (chilii, stăreția, trapeză și bucătărie) ridicate după 1993. 

Clopotnița și clădirile sunt construite la 50 m Vest de biserică. Aici se adăpostesc două clopote. 

Este construită la inițiativa lui 

Nicodim Popescu, monah, Gh. Gociu, 

serdar și Ioan Nedelcu, în partea de 

Vest a incintei. 

Turn de plan pătrat cu 2 

niveluri delimitate printr-o cornișă 

amplă și cu acoperiș piramidal. 

Construit din bârne de stejar, încheiate 

în cheutoare dreaptă, pe soclu de 

piatră. Are scară interioară de lemn și 

învelitori din șindrilă. Exemplar unic în eparhia Hușilor prin structură și decor. 

Adăpostește două clopote de bronz datate: 1819 și 1827. 



90 

Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” Rădești a fost la început de lemn, strămutată 

de la Chițcani în anul 1817 și servind ca biserică parohială până în anul 1935, când a fost ridicat 

actualul edificiu din cărămidă pe temelie de piatră. 

La acoperiș s-a folosit, încă de atunci, tablă 

galvanizată, care există și astăzi. 

Biserica este pictată în interior, dar lucrarea 

este de o calitate îndoielnică, afirmație pe care nu o 

putem susține în privința catapetesmei, de o calitate 

net superioară, dar al cărei autor rămâne 

necunoscut. Sfântul lăcaș nu conține obiecte de 

valoare istorică sau documentară, fiind de dată mai 

recentă, însă enoriașii mai în etate vorbesc despre 

existența unei sfinte evanghelii ferecată în argint și 

catifea despre care, astăzi, nu mai există nici o 

informație și care nu se mai găsește în biserică.  De 

menționat că în biserică sunt și icoane vechi de pe 

la 1894 donate de familii credincioase. 

La tetrapodul din dreapta catapetesmei 

există o icoană a Maicii Domnului cu pruncul de dimensiuni mici, care, din mărturiile enoriașilor 

ar fi îmbrăcată în aur. 

După 2005 biserica a fost înfrumusețată cu o clopotniță nouă, din beton, în locul celei vechi, 

din lemn, care s-a dărâmat în urma unei furtuni. 

Biserica „Cuvioasa Parascheva” Puntișeni a fost construită în anul 1802 la data de 14 

octombrie din lemn acoperit cu vălătuci, pe locul alteia, mai veche, despre care nu sunt informații. 

Biserica este așezată în partea de miazănoapte a satului, are formă de tip navă, simplă, construită 

în stil „moldovenesc”, fără nici un fel de pictură la interior sau exterior.  
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Clopotnița din lemn  se află la poarta bisericii. În anul 1930, din cauza degradării avansate, 

biserica a  avut nevoie de reparații. Atunci s-au refăcut pereții din vălătuci, iar acoperișului i s-a 

pus tablă galvanizată. 

Datorită materialului din care a fost construită, în anul 1966 a intrat din nou în reparații, 

atât la temelie cât și la pereți, precum și la acoperiș care a fost schimbat din nou. 

În interior, catapeteasma este pictată în stil  bizantin. 

Biserica nu  are obiecte de valoare istorică sau documentară în afară de câteva cărți vechi 

scrise cu  caractere 

chirilice. 

 

 

La nivelul 

comunei Costești, 

județul Vaslui există 

șase cimitire, două 

în satul Costești și 

câte unul în satele 

Chițcani, Pârvești, 

Puntișeni și Rădești. 
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Anexa nr. 13 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

LISTA CU DENUMIREA ÎNFRĂȚIRILOR, COOPERĂRILOR SAU ASOCIERILOR 

ÎNCHEIATE DE PRIMĂRIA COMUNEI COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 

 

 

 Nu este cazul. 
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Anexa nr. 14 

la Statutul comunei Costești, județul Vaslui 

 

 

PROGRAMELE, PROIECTELE SAU ACTIVITĂȚILE, DUPĂ CAZ, A CĂROR 

FINANȚARE SE ASIGURĂ DIN BUGETUL LOCAL, 

PRIN CARE SE PROMOVEAZĂ/CONSOLIDEAZĂ ELEMENTE DE IDENTITATE 

LOCALĂ DE NATURĂ CULTURALĂ, ISTORICĂ, OBICEIURI ȘI/SAU TRADIȚII 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului, 

proiectului sau activității, 

după caz 

Descrierea elementelor de 

identitate locală de natură 

culturală, istorică, 

obiceiurilor și/sau tradițiilor 

care se 

promovează/consolidează 

Perioada în care se 

realizează 

1 Ziua comunei Costești Întâlniri cu fii comuneiși 

locuitorii celor șase sate. 

Spectacole artistice susținute 

de talente locale, diverși 

invitați și întreceri sportive 

între tinerii comunei. 

În fiecare an pe 15 

august. 

 

 

 

 


