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RAPORT  ACTIVITATE 

PRIVIND STAREA ECONOMICA, DE MEDIU SI SOCIALA 
 IN COMUNA COSOBA,  PE ANUL 2018 

 
 
 

Conform atribuţiilor legale care îi revin Primarului şi Aparatului de 
Specialitate al Primăriei - prin prevederile art. 63, alin. (3), litera “a” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă prezint bilanţul anual de activitate al administraţiei publice locale, 
privind starea economica, de mediu si sociala, sintetizat pe fiecare domeniu de 
activitate şi supus analizei Consiliului Local al comunei Cosoba. 

Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii pe anul 
2018, prin informaţiile grupate pe fiecare compartiment, serviciu şi birou din 
Primărie, face referire la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de 
gestionare şi rezolvare în nume propriu şi cu responsabilitate a tuturor cerinţelor 
publice şi de gestionare a patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale, pe 
principiile autonomiei locale şi în conformitate cu deciziile adoptate în Consiliul 
Local.  

La baza tuturor activităţilor noastre de dezvoltare locală se găseşte 
documentul fundamental, adoptat de Consiliul Local al comunei Cosoba, in anul 
2016, prin contribuţia comisiilor Consiliului Local, a tuturor compartimentelordin 
cadrul Primăriei comunei Cosoba: Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Cosoba, judetul Giurgiu .  

Primaria comunei Cosoba asigura transparenta decizionala si pune la 
dispozitia cetatenilor informatii de interes public, hotararile consiliului local, 
declaratiile de avere si interese ale functionarilor aparatului de specialitate si a 
demnitarilor publici prin site-ul institutiei : www.comunacosoba.ro  .  

 
 
 

 
 
 

CAPITOLUL 1 
 

http://www.comunacosoba.ro/


 

 

3 

1.1 Activitatea primarului in relatia cu  Consiliul Local al comunei Cosoba 
Consiliul Local al comunei Cosoba, constituit in iunie 2016, este format din 11 consilieri, 

astfel: 
Nr.crt. Numele si prenumele  Formatiunepolitica 

1.  Andrei Cosmina PNL 
2.  Boghean Florentina Luminița PNL 

3.  Dumitru Costinel PNL 

4.  Dumitru Marius Cătălin PSD 
5.  Enache Nicolae PNL 
6.  Grigore Ion Adrian PNL 
7.  Iancu Alexandru PNL 
8.  Radu Gheorghe PSD 
9.  Radu Marian PNL 
10.  Tănase Vasile Alexandru PSD 
11.  Trancă Marius Viorel  PSD 

  
La nivelul Consiliului Local al comunei Cosoba, sunt infiintate un  numar de 3 comisii de 

specialitate, astfel: 
 Comisia Juridica, pentru administratie; 
 Comisia Economica; 
 Comisia pentru invatamant .  

In relatia cu Consiliul Local al comunei Cosoba, pentru anul 2018 si in vederea 
indeplinirii prevederilor art. 39, din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am convocat, prin dispozitie, un numar de 
15 sedinte,astfel: 

 9 sedinte ordinare, convocate in conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata; 

 2 sedinte extraordinare, convocate in conformitate cu prevederile art. 39, 
alin.(2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata; 

 4 sedinte de indata, convocate in conformitate cu prevederile art. 39, alin.(4) din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata. 

Au fost initiate un numar de 54 de proiecte de hotarari, din care 2 nu au fost 
dezbatute, precum: 

1. Proiecte de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita, a 500 mp, teren in 
vederea construirii unei locuinte personale, tinerilor din comuna, avand la baza 
prevederile Legii nr.15/ 2003 ; 

2. Proiecte de hotarare privind  aprobarea bugetului local al comunei, precum si 
rectificarea acestuia; 

3. Proiecte de hotarare privind iesirea/ intrarea a comunelor judetului Giurgiu din/in 
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara; 

4. Proiecte de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici la obiectivele 
de investitii derulate in comuna Cosoba; 
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5. Proiecte de hotarare privind buna organizare si desfasurarare a activitatii Serviciului 
Voluntar pentru situatii de urgenta; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare, precum si aprobarea burselor 
scolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1, Cosoba; 

In cadrul acestor sedinte, au fost dezbatute 52 proiecte de hotarare initiate in vederea unei 
bune functionari si organizari in comuna Cosoba, care au fost votate si au devenit hotarari ale 
consiliului local al comunei Cosoba, avand obligatia de ducere la indeplinire, impreuna cu 
compartimentele de specialitate, cu aparatul de specialitate propriu . 

Consiliul Local al comunei Cosoba a avut o activitate intense, bazata pe rezolvarea 
problemelor comunitatii, avand in vedere interesele si preocuparile acesteia. 
 

 
1.2 Activitatea primarului comunei Cosoba 
In exercitarea atributiilor conferite de Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , am emis un numar de 132 de 
dispozitii, cu diferite obiecte, astfel: 

 Dispozitii privind eliberarea certificatelor de urbanism; 
 Dispozitii privind acordarea ajutoarelor de incalzire; 
 Dispozitii privind acordarea indemnizatiei persoanei cu  handicap; 
 Dispizitii privind acordarea alocatiilor pentru sustinerea familiei; 
 Dispozitii privind modificarea salarizarii personalului din aparatul de specialitate 

propriu; 
 Dispozitii privind acordarea indemnizatiei de hrana pentru personalul din aparatul 

de specialitate propriu; 
 Dispozitii privind dreptul la  ajutorul social acordat cetatenilor comunei Cosoba; 
 Dispozitii privind convocarea Consilului Local al comunei Cosoba, in sedinte 

ordinare, extraordianre si de indata. 
În exercitarea atribuţiilor , am initiat un numar de 54 de proiecte de hotarare, 52 devenind 

hotarari ale Consiliului Local, iar toateau fost duse la îndeplinire impreuna cu aparatul de 
specialitate.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITOLUL 2 
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Activitatea Primariei comunei Cosoba 
 

Primaria comunei Cosoba este organizata si functioneaza in temeiul actelor normative in 
vigoare , conform organigramei,astfel: 

1. Compartiment Secretar- 1 post, ocupat ; 
2. Compartiment Viceprimar-1 post,ocupat; ; 
3. Compariment Administrator Public-1 post, ocupat; 
4. Compartiment audit intern-1 post, vacant; 
5. Compartiment Financiar Contabil, Impozite si taxe : 3 posturi, toate ocupate, in 

prezent; 
6. Compartiment Stare Civila, Asistenta Sociala – 2 posturi, 1 post ocupat; 
7. Compartiment Registru Agricol si Cadastru - 2 posturi, ocupate; 
8. Compartiment Urbanism si Amenajarea teritoriului – 1 post, ocupat; 
9. Compartiment Situatii de Urgenta si Protectie civila – 1 post, ocupat; 
10. Compartiment Achizitii publice, integrare europeana si dezvoltare rurala –vacant; 
11. Compartiment Resurse Umane si relatii cu publicul – 2 posturi, vacante; 
12. Compartiment Deservire .  

 
2.1 Activitatea Secretarului Comunei Cosoba 

 Secretarul comunei Cosoba, doamna Ilie Ioana Cristina a asigurat, pe parcursul anul 2018, 
activitatea  secretariatului, in temeiul prevederilor Legii nr. 215/ 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, axandu-se pe urmatoarele 
actiuni, astfel: 

 Avizarea pentru legalitate a dispozitiilor primarului ; 
 Indeplinirea procedurilor legale in vederea elaborarii proiectelor de hotarare; 
 Participarea la sedintele consiliului local, contrasemnarea hotararilor si comunicarea 

acestora catre Institutia Prefectului, judetul Giurgiu, in termenul prevazut de lege; 
 Atributiile conferite prin Legea nr. 544/ 2001; 
 Afisarea, la avizier si/sau pe site-ul institutiei, a tuturor hotararilor Consiliului Local al 

comunei Cosoba; 
 Comunicarea actelor administrative Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 
 Raportarea salarizarii functionarilor publici; 
 Activitati de resurse umane: propuneri pentru concursuri, examene de promovare in 

grad si/ sau clasa, recrutare de personal; 
 Deschiderea procedurii succesorale, Anexei 24; 
 Activitati de colaborare cu Institutia Prefectului,cu Autoritatea Electorala Permanenta, 

Directia Agricola, etc. 
Secretarul comunei Cosoba a avizat pentru legalitate un numar de 132 de dispozitii si a 

coantrasemnat un numar de 52 de hotarari ale Consiliului Local .  
 

 
2.2 Activitatea Compartimentului Registrul Agricol si Cadastru 
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Compartimentul Registrul Agricol si Cadastru este un compartiment functional al 
Primariei comunei Cosoba, aflat in subordinea Secretarului comunei Cosoba. Activitatea se 
desfasoara pe suport de hartie, fiind initiata procedura si in format electronic.  

Ca o sinteza a activitatii registrului agricol pentru anul 2018, in cadrul compartimenului,    
s-au eliberat urmatoarele:  

 455 adeverinte, la cerererea cetatenilor, in vederea eliberarii si reinnoirii actelor de 
indentitate; 

 107 adeverinte APIA; 
 15 atestate de producator si 15 carnete de comercializare. 

 
 

2.3 Activitatea Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Compartimentul Uranism si Amenajarea Teritoriului este un compartiment functional al 

Primariei comunei Cosoba,in cadrul caruia au fost eliberate o serie de documente, astfel: 
 13 autorizatii de construire; 
 2 autorizatii de desfiintare; 
 45 de certificate de urbanism, astfel: 

 2 certificate pentru intocmire plan urbanistic zonal; 
 3 certificare pentru dezmembrare; 
 1 certificat pentru alipire; 
 37 certificare pentru autorizarea lucrarilor de construire; 
 2 certificate pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare. 

 7 procese verbale de receptive la finalizarea lucrarilor/constructiilor; 
 8 certificate de atestare a edificarii constructiei; 
 34 de adevertinte bransare curent electric; 
 73 de adeverinte bransare gaze naturale; 
 34 de autorizatii bransare curent electric; 
 73 de autorizatii bransare gaze naturale; 

 
2.4 Activitatea Compartimentului Stare Civila si Asistenta Sociala  

 Compartimentul Stare Civila si Asistenta Sociala este un compartiment functional in 
cadrul Primariei comunei Cosoba, aflat in subordinea secretarului comunei, in cadrul caruia au 
fost intocmite si inregistrare urmatoarele acte de stare civila, astfel:  

 31 acte de casatorie; 
 20 acte deces; 
 3 acte de nastere, acte de transcriere, pentru copiii nascuti in afara statului roman; 
 Nu a fost inregistrat nici un divort pe cale adminsitrativa; 
 Au fost operate mentiuni pe marginea actelor de stare civila (nastere,casatorie si 

deces). 
In vederea desfasurarii activitatii de asistenta sociala, primaria comunei se ingrijeste de 

asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 
varstnice, persoanelor cu handicap precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in 
nevoie sociala, precum si starea lor de sanatate. 
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Protectia sociala s-a concretizat si prin efectuarea de anchete sociale pe diferite probleme, 
in urma carora s-a reusit rezolvarea unor probleme sociale cum ar fi acordarea de burse sociale  si  
alocatii pentru sustinerea familiei, pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si 
pentru obtinerea drepturilor pecuniare, etc. 

In vederea aplicarii prevederilor legale in vigoare specifice domeniului vast al asistentei 
sociale, au fost realizate urmatoarele documente: 

 34 dosare de alocatii copii ; 
 16 dosare indemnizatii de crestere copil ; 
 6 dosare stimulent insertie ; 
 30 anchete sociale, asftel : 

 16 anchete sociale pentru persoane cu handicap, adulti ; 
 4 anchete sociale privind copiii din localitate ; 
 10 anchete sociale de plasament.  

 15 dosare pentru venitul minim garantat 
 

2.5  Activitatea Compartimentului Financiar Contabil, impozite si taxe  
In ceea ce priveste activitatea acestui compartiment, aceasta este una complexa, 

compartimentul cuprinde 3 posturi, toate ocupate in prezent.  
Activitatea Compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe s-a materializat 

prin urmatoarele date: 
 Activitatea de Casieri si Operare rol :  

 177 inscrieri  si 83 radieri mijloace de transport; 
 Incasari din care : 

- Cladiri  persoane fizice – 76.382 lei; 
- Cladiri persoane juridice – 14.336 lei ; 
- Teren persoane fizice – 79.808 lei;  
- Teren persoane juridice – 7207 lei; 
- Extravilan persoane fizice – 51.151 lei; 
- Mijloace de transport – persoane fizice – 65.829 lei si persoane juridice 0 

13923. 
 S-au intocmit si tranmis un numar de 153 somatii , 153 de titluri executorii si un 

numar de 50 propriri.  
 
In ceea ce priveste operarea rolurilor persoanelor fizice si a persoanelor juridice, 

acestea se opereaza si actualizeaza ori de cate ori este necesar si ori de cate ori intervin modificari, 
se descarca chitantele prin care s-au achitat taxele si impozitele si se opereaza in registrul de rol, 
se intocmesc somatii si titluri executorii si se urmareste ducerea la indeplinire, se descarca 
amenzile . 

 
 In ceea ce priveste activitatea economica, ce tine de contabilitate, buget si  finante, 
situatia este prezentata astfel : 

 Certificate fiscal emise in anul 2018: 310 eliberate solicitantilor; 
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 Hotarari ale Consiliului Local al comunei COSOBA referitoare la buget si 
rectificarea acestuia,dupa cum urmeaza: 

 Buget initial aprobat prin HCL nr 8/15.02.2018; 
 Rectificare I nr 21/07.06.2018 s-a adaugat suma de 470.000 lei pentru capitolul 

TRANSPORTURI – INVESTITII pentru continuare proiect de “Modernizere 
drumuri in comuna Cosoba, judet Giurgiu” 

 Rectificare II nr 29/05.08.2019 am primit suma de 110.000 lei pentru 
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SALARII 

 Rectificare III nr 30/28.09.2018 s-au adaugat sumele : 10.000 lei pentru 
capitolul INVATAMANT, 10.000 lei pentru capitolul CULTURA, RECREERE 
SI RELIGIE – BUNURI SI SERVICII; s-a diminuat suma de 28.000 lei de la 
capitolele ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA-AJUTOARE DE 
URGENTA si LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE-BUNURI SI 
SERVICII  

 Rectificare IV nr 48/29.11.2018 s-a marit bugetul cu urmatoarele sume: 55.000 
lei la capitolul AUTORITATI PUBLICE-SALARII, 30.000 lei la capitolul  
ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA-SALARII; s-a diminuat bugetul cu 
urmatoarele sume: 10.000 lei la capitolul  PROTECTIA MEDIULUI – 
BUNURI SI SERVICII, 20.000 lei la capitolul  AUTORITATI PUBLICE – 
BUNURI SI SERVICII, 130.000 la capitolul  TRANSPORTURI – BUNURI SI 
SERVICII 

 RECTIFICARE  V prin dispozitia primarului nr 127/11.12.2018 se modifica 
capitolul INVATAMANT-BUNURI SI SERVICII cu suma de 37.000 lei 

 RECTIFICARE VI nr 49/17.12.2019 se mareste bugetul cu urmatoarele sume: 
65.000 lei la capitolul AUTORITATI PUBLICE – SALARII, 20.000 lei la 
capitolul CULTURA, RECREERE SI RELIGIE – BUNURI SI SERVICII, 
20.000 lei la capitolul LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE-BUNURI SI 
SERVICII, 34.000 lei la capitolul TRANSPORTURI – BUNURI SI SERVICII. 

 Cheltuieli efectuate pe fiecare capitol, dupa cum urmeaza:  
 51.10 – AUTORITATI PUBLICE: SALARII – suma de 858.892 lei pentru 

plata aferenta salariilor anului 2018 pentru angajatii institutiei si anume 
personal contractual si functionary publici; 

 51.20 – AUTORITATI PUBLICE: BUNURI SI SERVICII – suma de 
164.397,70 lei pentru plata anumitor facturi de utilitati pentru buna functionare 
a institutiei; 

 61.20 – ORDINE PULICA SI SIGURANTA NATIONALA: BUNUI SI 
SERVICII – suma de 1.938,51 lei pentru incarcarea instinctoarelor necesare 
pentru stingerea incendiilor din comuna; 

 65.20 – INVATMANT: BUNURI SI SERVICII – suma d141.491,28 lei pentru 
plata facturilor de utilitati de la scoala; 

 65.59 – INVATAMANT: ALTE CHELTUIELI – suma de 16.990 lei pentru 
plata burselor de merit si studiu a elevilor din scoala; 
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 67.20 – CULTURA, RECREERE SI RELIGIE: BUNURI SI SERVICII – 
suma de 72.875,88 lei pentru plata echipamentelor sportive, transportului 
fotbalistilor, plata arbitrilor; 

 68.10 – ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA: SALARII – suma de 331.371 
lei pentru plata salariilor asistentilor personali in anul 2018; 

 68.10 – ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA: AJUTOARE SOCIALE -  
suma de 54.258 lei pentru plata indemnizatiilor asistentilor personali, 
ajutoarelor de urgent si ajutoarelor de incalzire; 

 70.20 – LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE: BUNURI SI SERVICII – 
suma de 105.458,51 lei pentru plata iluminatului public din comuna, 
mentenanta pentru lampile stradale; 

 70.71 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE: INVESTITII – suma de 
398.415,86 lei pentru plata studiilor de fezabilitate 

 74.20 PROTECTIA MEDIULUI: BUNURI SI SERVICII – suma de 59.928,84 
lei pentru plata ridicarii gunoiului din comuna; 

 84.20 – TRANSPORTURI: BUNURI SI SERVICII – suma de 148.336,96 lei 
pentru plata facturilor de deszapezire aferente anului 2018, plata facturilor de 
reabilitare drumuri comunale si cartierul tineretului I; 

 84.71 – TRANSPORTURI: INVESTITII – suma de 2.080.113,81 lei pentru 
plata facturilor de executie, tehnic, diferite avize, aferente proiectului 
“Modernizare drum de interes local in comuna Cosoba, judet Giurgiu” 

2.6 Activitatea Administratorului Public 
Activitatea administratorului public al comunei Cosoba a inceput in luna martie 2017, este 

una bazata pe contract individual de munca si contract de management . 
In ceea ce priveste materializarea activitatii acestui post, situatia se prezinta astfel : 

 Incepand cu anul 2016  si derulat in 2018, obiectivul de investitii « Modernizare 
drumuri de interes local in comuna Cosoba, judetul Giurgiu » DC 144, pe o lungime 
de 3,89 km , limita comuna Ulmi si comuna Sabareni s-a finalizat, avand o valoare de 
6.129.522,24 lei din care 5.459.133 lei  de la bugetul de stat si 670.389, 24 lei de la 
bugetul local, desfasurat prin intermediul PNDL II ; pentru acest obiectiv de investitii 
s-au realizat documentatii, s-au obtinut avize, s-a mentinut legatura cu institutiile 
colaboratoare, atat la nivel local cat si la nivel central.  

 Se ocupa de proiectul aflat in derulare, obiectivul de investitii « Extindere scoala 
generala si amenajare mansarda » , in prezent fiind in faza de licitatie, pentru acesta 
fiind necesara obtinerea avizelor,a diferitelor puncte de vedere a institutiilor 
colaboratoare, etc.  
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2.7 Activitatea  COMPARTIMENTULUI SITUATII DE URGENTA SI  

PROTECTIE CIVILA  

 

La nivelul COMPARTIMENTULUI DE SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE 

CIVILA s-a acordat o importanta deosebita intocmirii, aprobarii, actualizarii planurilor de 

protectie civila, al managementului situatiilor de urgenta si dezastre pe tipuri de riscuri (cutremur, 

inundatii, caderi de obiecte zburatoare, epidemii, epizootii, accident chimic pe caile rutiere, etc), a 

planului de evacuare pe tipuri de riscuri.  

S-a verificat si mentinut in stare de functionare punctul de comanda, s-au asigurat 

masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si alarmarea, s-a 

pregatit personalul de serviciu si s-a facut verificarea acestora, in vederea mentinerii starii de 

operativitate si de interventie in caz de situatii de urgenta.  

La nivelul compartimentului de protectie civila s-a acordat o importanta deosebita 

intocmirii, aprobarii, actualizarii planurilor de protectie civila, al managementului situatiilor de 

urgenta si dezastre pe tipuri de riscuri (cutremur, inundatii, caderi de obiecte zburatoare, epidemii, 

epizootii, accident chimic pe caile rutiere, etc), a planului de evacuare pe tipuri de riscuri.  

S-au intocmit si actualizat fisele de protectia in domeniul situatiilor de urgenta pentru 

salariatii primariei, fisele PSI si instruirea salariatiilor primariei.  

S-au realizat si mentinut in stare de functionare caile de acces a sistemelor de anuntare, 

alarmare precum si alimentare cu apa in caz de incendiu.   

Sistemul de instiintare-alarmare este organizat pe baza structurii teritoriale asigurand 

instiintarea localitatii in maxim 4-5 minute. 

Comuna Cosoba dispune de o sirena electrica de 3,5 kw si de alte mijloace de alarmare.  

Gradul de asigurare cu mijloace de instiintare-alarmare este de 90 % asigurandu-se astfel 

in conditii satisfacatoare instiintarea si alarmarea localitatii in caz de pericol. 

Pe raza comunei, s-au înregistrat 1 incendiu la o locuința si 4 incendii de miriște. Cauzele 

acestor incendii au fost: neglijență în folosirea focului deschis în aer liber, fumatul în locuri cu 

pericol și risc de incendiu. S-au purtat discuții cu cetățenii pentru a se preîntâmpina aceste 

incendii atât la gospodării, cât și pe miriști, pășuni, provocate din joaca copiilor cu focul, fumatul 

în locuri interzise, dat foc la gunoaie pe timp de vânt, folosirea hornelor și sobelor fără a fi 

curățate de funigine.  

Activitatea S.V.S.U  este o muncă de echipă, în sprijinul cetățenilor și vom avea în vedere 

creșterea permanent a gradului de operativitate a activităților pentru situații de urgență. 
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CAPITOLUL 3 
Activitatea sanitara, culturala, de mediu,religioasa, sportiva si invatamant 

 

 Primaria comunei Cosoba, in calitate de partener constant al acestor institutii,a sprijinit si 

a participat activ in toate actiunile desfasurate de acestea, material, financiar, precum si cu 

prezenta ori de cate ori s-a solcititat acest lucru, avand o colaborare armonisoasa si fructuoasa. 

 In ceeea ce priveste activitatea sanitara, in comunitatea noastra, exista un numar de 2 

cabinete individuale de sanatate, ale medicilor de familie, precum si o farmacie, activitate ce se 

desfasoara in Corpul Adminsitrativ nr. II  al Primariei comunei Cosoba.  

 In ceea ce priveste activitatea sportiva, Primaria comunei Cosoba si Consiliul Local, 

sprijina miscarea sportiva, atat la echipa de fotbal Unirea Cosoba, cat si la echipa de rugby Oval 5 

Cosoba.  

 Referitor la activitatea religioasa, Primaria comunei sprijina activitatea acesteia si 

participa de cate ori este nevoie, prin prezenta la diferite procesiuni si activitati religioase 

desfasurate si organizate de catre Parohia Cosoba in colaborare cu Consiliul Local al comunei 

Cosoba.   

 In ceea ce priveste activitatea de mediu, comuna Cosoba fiind la limita cu judetul Giurgiu 

si in aproprierea capitalei, este tranzitata de ceteteni care merg in  judetul Dambovita si sunt 

certati cu legea, lasand la perifia comunei gunoi menajer sau gunoi rezultate din constructii,  

nerespectand mediul inconjurator si creean probleme comunitatii, astfel fiind nevoiti sa alocam 

bani pentru strangerea si transportul acestor gunoie in locurile amenajate special in acest sens.  
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Concluzii 

 

  Prin acest raport, am prezentat activitatea Consiliului Local al 

comunei Cosoba, a aparatului propriu de specialitate, a functionarilor, a 

proiectelor finalizate si aflate in derulare.  

  Aceste activitati sunt rezultatul unei munci sustinute si responsabile , 

a unei munci a intregului aparat de specialitate in colaborare cu 

institutiile locale, incercand sa punem la dispozitia cetatenilor o administratie 

publice locala eficienta, transparenta si necesara bunei organizari si functionari 

a actiunilor comunitare.  

  Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat, pentru sprijinul pe tot 

parcursul anilor, impreuna reusind sa asiguram spreanta unor conditii de viata si 

civilizatie mai bune locuitorilor comunei noaste.  

 
 
 

PRIMARUL COMUNEI COSOBA 
Lixandru Carmen Gabriel 


