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I. 1. PREZENTARE GENERALĂ:
Oraşul Năsăud (331 m. altitudine medie ), centru cu vechi tradiţii istorice şi
culturale, este situat la vărsarea Văii Caselor în Someşul Mare, la 24º 26` longitudine
estică şi 47º 17` latitudine nordică, într-o zonă de dealuri monoclinale, faliate, cu relief
specific de cueste şi suprafeţe structurale etajate, cunoscute sub numele de „Ţara
Năsăudului”, mărginită la nord de rama Munţilor Rodnei, la est de a Munţilor bârgăului, la
sud de Dealurile Bistriţei, iar la vest de Dealurile Suplaiului. Oraşul s-a dezvoltat pe
terasele de pe dreapta râului Someşul Mare.
Datorită aşezării într-un bazinet erozional, cu expoziţie sudică a versantului pe care
s-a extins, oraşul dispune de un climat caracterizat printr-o temperatură medie anuală de
8,3ºC, cu ierni relativ blânde şi veri nu prea călduroase, cu precipitaţii medii în jur de 780
mm, condiţii optime dezvoltării pădurilor de fag şi gorun, care-i întregesc măreţia
peisajului.
Dealurile dinspre sud sunt în cea mai mare parte împădurite, iar cele dinspre nord
prefăcute în ogoare, livezi şi păşuni, încât peisajul, din primăvară până în toamnă oferă
ochiului o privelişte dintre cele mai încântătoare. Împreuna cu localităţile componente
Jidoviţa, Liviu Rebreanu şi Luşca, ocupă o suprafaţă de 4325 ha, adică 43.250 Km2.
Străveche vatră românească, Năsăudul de astăzi s-a edificat pe locurile unor vechi
aşezări, atestate de nenumărate vestigii istorice. De la sfârşitul neoliticului şi din perioada
de tranziţie spre epoca bronzului se datează mai multe materiale ceramice şi unelte din
piatră descoperite în punctele Păşcăneasa, Prisaca, Poiana Lungă sau pe teritoriul
localităţi componente Luşca. Ceramică, aparţinând epocii bronzului (cca. 2000-800 î.
Chr.), a fost descoperită în punctul Pe Lac, din aceeaşi perioadă fiind cunoscute mai
multe arme şi unelte din bronz găsite în cuprinsul oraşului. Descoperiri importante sunt
consemnate pentru cea de-a doua epocă a fierului (La Tène sec. III î. Chr. – I d. Chr.),
constând în mai multe tezaure monetare, iar în muzeul din Năsăud se păstrează
ceramică dacică, lucrată cu mâna şi la roată.
Începând cu secolul al XVI-lea, Năsăudul devine un centru tot mai important pentru
comunele din Valea Someşului. Actul din 1762, semnat de împărăteasa Maria Terezia,
prin care s-a creat Districtul militar al Năsăudului, cu 23 de sate, cu sediul în această
localitate, (extins ulterior şi la localităţile de pe Valea Bârgăului, înglobând în final 44 de
sate), a însemnat o cotitură crucială în istoria acestui ţinut. Năsăudul a devenit centrul în
jurul căruia gravitau toate localităţile din bazinul superior al Someşului Mare. În anul 1765
localitatea capătă dreptul de a ţine târg săptămânal. După stabilirea definitiva a reşedinţei
arhidiaconatului (protopopiatului), apoi a comandamentului regimentului romangrăniceresc, în urma înfiinţării de şcoli, Năsăudul a devenit atât centrul cultural-religios,
cât şi centru administrativ şi militar al ţinutului, acordându-i-se rangul de oraş. De aceea,
cu timpul, vechile denumiri au dispărut, rămânând cunoscuta ca ultima numire istorica
pentru acest ţinut cea de Districtul Năsăudului, iar districtul militar al celor 44 de
comune componente ale regimentului e numit Districtul Grăniceresc Militar.
Ostaşii regimentului, porecliţi „cătanele negre”, datorită sumanelor de culoare
închisă pe care le purtau, s-au dovedit luptători neînfricaţi. Ei au cinstit pe deplin
stindardul lor care purta inscripţia „Virtus Romana Rediviva” (Virtutea Romană
Reînviată) devenită autentic blazon al vitejiei, onoarei, cinstei şi demnităţii năsăudenilor.
Rândurile de mai jos se doresc a fi argumente în favoarea unei invitaţii permanente
să vizitaţi oraşul Năsăud:
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Şcolile care fiinţează astăzi în oraş duc mai departe flacăra nestinsă a
învăţământului românesc;
Manifestările cultural –artistice şi ştiinţifice organizate anual, cum ar fi „Maialul
Elevilor Năsăudeni”, cu o vechime de peste un secol, „Ispasul Năsăudean”,
sărbătoare tradiţională a Ţării Năsăudului, organizată anual, „Festivalul de muzică
corală sacră „Tudor Jarda”, „Evocare Veronica Micle”, „Festivalul Internaţional de
Folclor Nunta Zamfirei”;
Manifestări organizate în cinstea gospodarilor năsăudeni: „Ziua Gospodarului” cu
caracter anual;
Manifestările anuale ale Astrei Năsăudene, înfiinţată în 1881, care cinstesc tot ce
are valoros Ţara Năsăudului, tradiţii şi oamenii de seamă, fapte şi locuri specifice
emancipării neamului românesc;
Bisericile năsăudene, mai vechi sau mai noi, care acoperă aproape întreg arealul
cultelor legal recunoscute în România, în frunte situându-se Catedrala „Sf.
Nicolae”, din centrul oraşului, a cărei piatră de temelie s-a pus la 1850.
Existenţa unor obiective turistice, cum ar fi : Muzeul Grăniceresc, înfiinţat în 1931,
Muzeul memorial Liviu Rebreanu, înfiinţat în 1957, Biblioteca Documentară a
Academiei Române, Muzeul Colegiului Naţional „George Coşbuc”, completate cu
vestigiile istorice, de la sfârşitul neoliticului şi din perioada de tranziţie spre epoca
bronzului, iar în apropiere, Peştera Tăuşoare, cea mai adâncă din ţară (413,5 m),
Parcul Naţional Munţii Rodnei, Muzeul memorial „George Coşbuc”, din comuna cu
acelaşi nume.

2. EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL la data de 31.12.2009:
La capitolul „cheltuieli” evoluţia comparativă a acestora se prezintă astfel:
Capitole
Credite aprobate iniţial
Credite definitive
Plăţi efectuate
Excedent bugetar

Anul 2008

Anul 2009

17741 mii lei
21009 mii lei
19616 mii lei
29,5 mii lei

22803 mii lei
26611 mii lei
23855 mii lei
142 mii lei

Procentaj
comparativ
+ 28,5 %
+ 26,7%
+21, 6 %
481 %

Situaţia cheltuielilor pe capitole la 31.12.2009.
Nr.
Crt.

Indicator

Prevederi
definitive

Plăţi efectuate

Mii lei
%

1

Cheltuieli totale

26.561

23.855

89.81

2

Cap. 51.02 Autoritate Publică

2.809

2.611

92.95

3

Cap. 54.02 Serviciul Public
Comunitar de Evidenţă a
Persoanei
Cap. 55.02 Datorie publică

229

212

92.58

539

521

96.66

4

3

50

34

68.00

6

Cap. 56.02 Transfer cu
caracter social
Cap. 61.02 Protecţie civilă

74

61

82.43

7

Cap. 65.02 Învăţământ

10.916

10.716

98.17

8

Cap. 66.02 Sănătate transfer
spital
Cap. 67.02 Cultură, recreare
şi religie
Cap. 68.02 Asistenţă socială

439

300

68.34

1.384

1.204

86.99

1.321

1.053

79.71

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii
şi dezv. publică
Cap. 74.02 Protecţia mediului

2.034

1.315

64.65

1.587

979

61.69

214

126

58.88

4.965

4.723

95.13

56

56

100

80

80

100

5

9
10
11
12
13
14
*
*

Cap. 80.02 Acţiuni generale
programul Dezvoltare
regională
Cap. 84.02 Transporturi,
străzi, drumuri
Sume alocate bisericilor
Sume alocate cluburilor
sportive
3. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

În anul 2009 pe parte de impunere s-au înregistrat un număr de 657 declaraţii de
impunere din care:
Număr declaraţii de impunere
Suma aferentă impunerilor
63 declaraţii impunere clădiri persoane fizice
8.871,00 lei
94 declaraţii impunere clădiri persoane juridice
330.039,00 lei
444 declaraţii impunere mijloace de transport persoane
38.146,00 lei
fizice
56 declaraţii de impunere mijloace de transport pers.
11.900,00 lei
juridice
S-au eliberat 134 adeverinţe şi 455 certificate fiscale pentru persoane fizice şi
juridice în vederea rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, poliţie
şi 792 certificate de nomenclatura stradala.
Pentru executarea creanţelor bugetului local s-au distribuit în teren, pentru
persoane fizice şi juridice cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor ce se fac venit la
bugetul local, un număr de 2460 înştiinţări de plată, 4674 somaţii şi titluri executorii,
s-au efectuat popriri pe conturi bancare aparţinând diferiţilor agenţi economici.
În vederea recuperării unor debite restante datorate de debitori persoane fizice şi
juridice au fost efectuate 227 popriri pe venituri (salarii, pensii) recuperându-se pe
această cale o sumă de aproximativ 12.928,53 lei.
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Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili, persoane juridice,
aflaţi în procedura insolvenţei, sunt pe rol un număr de 7 dosare, cu o suma totală de
113.225,26 lei.
În ceea ce priveşte acordarea unor facilităţi fiscale (veteranii şi invalizii de război,
deportaţi, persoane cu handicap grav şi accentuat) persoanelor fizice de pe raza oraşului
Năsăud şi cele două cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu, s-au soluţionat un nr. de 224
cereri, în sumă de 35.343,00 lei.
S-au acordat bonificaţii -10% - in limitele impuse de lege pentru plata integrală a
impozitelor si taxelor înainte de scadenţă, în sumă de 49.360,17 lei.
La capitolul „venituri – totale”, procentul încasărilor realizate în raport cu
prevederile bugetare definitive este de 90,17 %.
 prevederi bugetare
– 26.611.000,00 lei
 încasări realizate
– 23.997.105,14 lei
Veniturile proprii încasate au fost de 69.600.000,00 lei, procentul de realizare faţă
de prevederile definitive fiind de 80,30 %.
Procentul încasărilor realizate pe principalele categorii de venituri, faţă de
prevederile definitive se prezintă astfel:
Situaţia veniturilor realizate la bugetului local la data 31.12.2009
- mii lei
Plan iniţial
Sursă de venit/
Plan realizat
Clasificaţia bugetară
anul 2009
31.12.2009
%
TOTAL VENITURI – BUGET
26.611,00
23.997,00
90,17
LOCAL
1
IMPOZITE şi TAXE PE
1.815,00
1.580,00
87
PROPRIETATE 21.07.02
Impozitul şi taxa pe clădiri 1.401,00
1.227,00
88
21.07.02.01
Impozitul pe clădiri de la P.F.
605,00
474,00
78
21.07.02.01.01
Impozitul şi taxa pe clădiri de la 796,00
753,00
95
P.J. 21.07.02.01.02
Impozitul şi taxa pe teren - 414,00
353,00
85
21.07.02.02
Impozit pe teren P.F.
110,00
72,00
65
21.07.02.02.01
Impozit pe teren PJ
49,00
51,00
104
21.07.02.02.02
Impozit pe teren extravilan
111,00
84,00
76
21.07.02.02.03
Taxă judiciară de timbru 144,00
146,00
101
21.07.02.03
Alte impozite şi taxe
pe proprietate 21.07.02.50
2
IMPOZITE PE SERVICII
1,00
0, 2
SPECIFICE
Impozit pe spectacole
1,00
0,2
21.15.02.01
3
Taxă pe utilizarea bunurilor, 538,00
428,00
80
autorizarea bunurilor sau pe
5

4

5

6

7

desfăşurarea de activităţi
21.16.02
Impozit pe mijloace de
transport
21.16.02.02
Impozitul pe mijloacele de
transport deţinute de pers.
fizice
21.16.02.02.01
Impozitul pe mijloacele de
transport deţinute de
pers.juridice
21.16.02.02.02
Taxe si tarife pentru elib. de
licente şi autorizaţii de
functionare
21.16.02.03
Alte taxe pe utilizarea
bunurilor, autorizarea
utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurare de activitãţi
21.16.02.50
(tx. firma S.C. + AFIşAJ +
publicitate ; aut.c-tii PJ +
regularizare ; taxa consultantã)
ALTE IMPOZITE SI TAXE
FISCALE - 21.18.02
Alte impozite şi taxe
21.18.02.50 (tx.viza aut. Sanit.;
comerţ stradal, tx. Consultanţã,
aut. C-ţii PF, tx bransare etc.)
VENITURI NEFISCALE
VENITURI DIN
PROPRIETATE - 21.30.02
Rest.de fd. din finant. anilor
precedenti - 21.30.02.03
Venituri din concesiuni
21.30.02.05
Venituri din prestãri de
servicii şi alte activitãţi
21.33.02
Venituri din prestări servicii
(serviciu comunitar) 21.33.02.08
Contribuţia părinţilor sau
susţinătorilor legali pt.
întreţinerea copiilor in creşe21.33.02.10
Venituri din taxe
administrative, eliberări

438,00

327,00

75

307,00

207,00

67

131,00

120,00

92

21,00

21,00

100

79,00

80,00

101

76,00

65,00

86

76,00

65,00

86

166,00

169,00

102

-

-

166,00

169,00

102

72,00

73,00

101

60,00

62,00

103

12,00

11,00

92

48,00

52,00

108

6

-

8

9

11

12

13
14

permise
21.34.02
Taxe extrajudiciare de timbru
21.34.02.02
Alte venituri din taxe
administrative
21.34.02.50
Amenzi, penalităţi şi
confiscări
Venituri din amenzi şi alte
sanctiuni
21.35.02.01
Diverse venituri
21.36.02
Varsaminte din disponibilit
(autofinant. pãduri)
21.36.02.05
Alte venituri
21.36.02.50
(vânzare flori, taxã parcare)
VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea
unor bunuri
21.39.02
Venit. din valorific. unor bunuri
ale inst. publice
21.39.02.01
Venit. din vânzarea locuinţelor
construite din fondurile statului
21.39.02.03
Venit.din vanzarea unor bunuri
apartinand domeniului privat
21.39.02.07
Cote si sume defalcate din
imp.pe venit
21.04.02
Cote defalcate din imp.venit
21.04.02.01
Sume alocate de Cons.Jud.
pentru echilibrarea bugetelor
locale -21.04.02.04
Taxa hoteliera
21.12.02.07
TOTAL VENITURI PROPRII
DONATII SI SPONSORIZARI
37.02
Sume defalcate din T.V.A.
pentru bugetul local
21.11.02

48,00

52,00

-

-

280,00

174,00

62

280,00

174,00

62

405,00

275,00

68

400,00

270,00

68

5,00

5,00

100

1.501,00

478,00

32

-

0,3

-

1,00

1,0

100

1.500,00

477

32

3.764,00

3.666,00

97

2.926,00

2.818,00

96

838,00

848,00

101

1,00

0,4

8.667,00

6.960,00

1,00

0,7

14.364,00

14.170,00

7

108
-

80,3

99

15

15

Sume def. din T.V.A. pt finant.
chelt. descetralizate la nivelul
21.11.02.02
Sume def. din T.V.A. pt.
protectia pt.echlibr.bg,locale
21.11.02.06
Sume def. din T.V.A. pt. prg.
de infrastructura
21.11.02.07
Subvenţii de la bugetul de
stat
21.42.02
Planuri şi regulamente de
urbanism
21.42.02.05
Finanţarea programului de
pietruire a drumurilor comunale
şi alimentare cu apă a satelor
21.42.02.09
Subvenţii Program de mediu si
gospodărie ap.
21.42.02.13
Repartizare sume din
transferuri din bugetul de stat,
către bugetul local, prevăzute
în bugetul Min. Ed. şi
cercetării, pt. Finanţare în anul
2007 a unor cheltuieli de
capital ale unit. de învăţământ
preuniversitar de stat
21.42.02.14
Finanţarea lucrărilor de
cadastru imobiliar
21.42.02.29
Sprijin financiar pentru
constituirea familiei
21.42.02.33
Subvenţii pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
21.42.02.34
Trusou nou-născuţi Lg.482/2006, art.51
21.42.02.36
Subvenţii din bugetul de stat
pentru finanţarea sănătăţii
21.42.02.41
Sume primite de la alte

10.685,00

10.491,00

98

2.151,00

2.151,00

100

1.528,00

1.528,00

100

3.450,00

2.753,00

75

-

-

1.600,00

1.600

100

1.034,00

585,00

57

207,00

207,00

100

223,00

223,00

100

63,00

45,00

71

231,00

23,00

10

19,00

14,00

74

73,00

56,00

76

9,00

22,00

244

8

-

16

17

18

administraţii
21.43.02
Subvenţii de la bugetul
asigurări pentru şomaj
21.43.02.04
SUME DE LA UE PT. PLATI
EFECT.
45.02
Fondul Europene Dezvoltare
Regională
21.45.02.01
Prefinantare
21.45.02.01.03
Progr. com. fin. în per. 20072013
21.45.02.15
Prefinanţare 21.45.02.15.03
IMPOZIT VENIT
Impozit venit - transfer
proprietate 21.03.02.18
TOTAL
TOTAL GENERAL

9,00

22,00

244

120,00

92,00

77

69,00

69,00

100

69,00

69,00

100

51,00

23,00

45

51,00
-

23,00
-

45
-

17.944,00
26.611,00

17.037,00
23.997,00

95
90,17

Sume suplimentare de venit, s-au realizat în plus şi in cazul impozitului pe clădiri
datorat de persoane juridice, care prin acţiuni de verificare a masei impozabile şi a
evidenţelor contabile a rezultat un plus atras în sumă de 161.000,00 lei.
Realizările într-un procent mai mic la unele surse de venit – impozit clădiri, teren,
taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, sunt datorate
plecărilor în străinătate a contribuabililor.
În cazul veniturilor din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale,
procentul de realizare de doar 62% este datorat, de faptul că, ponderea cea mai mare o
constituie contravenienţii de etnie rromă, ce nu posedă surse de venituri şi nici bunuri ce
ar putea fi urmărite silit conform O.G. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens s-au întocmit un număr
de – 163 dosare pentru persoanele aflate în stare de insolvabilitate.
Pentru recuperarea creanţelor fiscale restante, s-a procedat la acţiuni de colectare
în teritoriu, conform sectoarelor stabilite, astfel, în anul 2009 lista de rămăşiţă a
impozitelor si taxelor locale se încheie cu suma de 456.284,00 lei.
Comparativ cu anul 2008 procentul de realizare al veniturilor este de 125%.
Venituri realizate în anul 2008
19.645,00 mii lei

Venituri realizate în anul 2009
23.997,00 mii lei

Procentul de realizare la venituri proprii în anul 2009 este cu 25% mai mare
faţă de anul 2008.
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4. SERVICII PUBLICE
4.1.GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI NĂSĂUD
În vederea valorificării patrimoniului public şi privat al oraşului Năsăud în anul
2009, Primăria oraşului Năsăud a organizat licitaţii publice după cum urmează:
- în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud, nr. 93/2008 s-a organizat
licitaţie publică în anul 2009, pentru închirierea unei suprafeţe de teren de 1254 mp, teren
cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud, situat în incinta Şcolii Generale „M.
Eminescu” Năsăud, pentru amenajarea unui teren de fotbal, cu gazon sintetic;
- în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud, nr. 16/2009 s-a organizat
licitaţie publică, pentru închirierea unei suprafeţe de teren de 608 mp, teren cuprins în
domeniul public al oraşului Năsăud, situat în incinta Şcolii Generale „M. Eminescu”,
pentru amenajarea unui teren de fotbal cu gazon sintetic;
În acest sens, compartimentul de administrare a domeniului public şi privat al
oraşului Năsăud:
- a întocmit documentaţia necesară în vederea organizării licitaţiei;
- a întocmit caietul de sarcini, care s-a pus la dispoziţia persoanelor care au
participat la licitaţie;
- a asigurat publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea
ofertelor şi participarea la licitaţie.
Compartimentul de administrare a domeniului public şi privat, a inventariat şi
centralizat, în baza Hotărârilor Consiliului Local Năsăud nr. 81/14.08 2008 şi nr. 54/30.
07. 2009, privind constituirea unei comisii în vederea identificării şi verificării situaţiei
juridice şi a folosinţei imobilelor (teren şi/ sau construcţii) aparţinând Statului Român,
cuprinse în domeniul public şi privat al oraşului Năsăud, sau care urmează a fi cuprinse
în patrimoniul Consiliului Local Năsăud, inclusiv pentru înscrierea acestora în evidenţele
Cărţii Funciare Năsăud (O.C.P.I. Năsăud), s-au preluat de la arhivă toate Hotărârile
Consiliului Local Năsăud şi anexele acestora unde apar modificări în cadrul inventarului
domeniului public şi privat al oraşului Năsăud, începând cu anul 1999 şi până în anul
2009. S-a procedat la inventarierea acestor hotărâri pe domeniul public şi privat, pe ani şi
s-au centralizat.
Această activitate a fost necesară în vederea, modificării, completării şi actualizării
anexelor la Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.85/1999, privind însuşirea
inventarului domeniului public al oraşului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului
României nr. 905/2002, anexa nr. 4 şi Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud
nr.93/1999, privind însuşirea inventarului domeniului privat al oraşului Năsăud.
Totodată s-a întocmit „Situaţia imobilelor (teren şi/ sau construcţii), aparţinând
Statului Român, cuprinse în domeniul public sau privat al oraşului, sau care
urmează a fi cuprinse în patrimoniul Consiliului Local Năsăud”.
S-a solicitat de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Năsăud extrase C.F.
şi numerele topografice în care sunt cuprinse imobilele (teren şi/sau construcţii), care
aparţin oraşului Năsăud şi urmează să fie centralizate. S-au întocmit un număr de 24
rapoarte, prin care s-a propus iniţierea unor Proiecte de Hotărâre, pentru şedinţele
Consiliului Local Năsăud.
În vederea modificării, completării şi actualizării anexelor la Hotărârile Consiliului
Local ale oraşului Năsăud nr.85/1999, privind însuşirea inventarului domeniului public al
oraşului Năsăud, respectiv nr.93/1999, privind însuşirea inventarului domeniului privat al
oraşului Năsăud, precum şi pentru modificarea, completarea şi actualizarea Anexei nr. 4,
la Hotărârea Guvernului României, nr. 905/2002, de aprobare a inventarului domeniului
public al oraşului Năsăud, compartimentul de administrare a domeniului public şi privat a
întocmit următoarele rapoarte:
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- raport privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului public al oraşului
Năsăud şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Năsăud, a imobilelor construcţii şi
terenuri, situate în intravilanul oraşului Năsăud, str. Podirei, nr.12 A, transferate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, nr. 111/29.10.2009;
- raport privind aprobarea dezmembrării unei suprafeţe de teren de 355 mp. din
suprafaţa totală de 2419 mp., a numărului cadastral 25545, înscris în C.F. nr. 25545
Năsăud, teren cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud, în vederea înscrierii în
Cartea Funciară a obiectivului de investiţii Bloc D2, sc. D, str. Bistriţei, oraş Năsăud, jud.
Bistriţa-Năsăud;
- raport privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului public al oraşului
Năsăud, a imobilului teren, în suprafaţă de 643 mp, identificat în C.F.nr. 2835 Năsăud,
nr. top.1090/2/a/2 şi a imobilului teren, în suprafaţă de 57 mp, identificat în C.F. nr. 2835
Năsăud, nr. top. 1126/1/2, terenuri aflate în incinta împrejmuită a bazinelor de apă, în
oraşul Năsăud;
- raport privind solicitarea transmiterii unui imobil-clădire, din domeniul public al
Statului şi administrarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în domeniul public al oraşului
Năsăud, în administrarea Consiliului Local Năsăud;
- raport privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului public al oraşului
Năsăud, a imobilului teren, în suprafaţă de 449 mp, identificat în C. F. nr. 2835 Năsăud,
nr. top. 1128/2, teren aflat în incinta împrejmuită a bazinelor de apă, în oraşul Năsăud;
- raport privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului public al Oraşului
Năsăud, a imobilului teren, în suprafaţă de 336 mp, identificat în C.F. nr. 2889, nr. top.
139/2, situat pe strada Miron Cristea, în oraşul Năsăud;
- raport privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea preţurilor în vederea
achiziţionării acestora, pentru realizarea obiectivului „Staţie de transfer a deşeurilor
menajere şi pentru depozitele de deşeuri voluminoase, de echipamente electrice şi
electronice, respectiv periculoase”, din cadrul proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”.
4.2. SITUAŢIA BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI
NĂSĂUD
Oraşul Năsăud deţine în domeniul public o lungime de 136873 mp – străzi.
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea, Consiliul Local, Primăria,
precum şi instituţiile publice de interes local măsoară 33060 mp.
Sistemele de infrastructură, privind administrarea domeniului public, cu
terenurile aferente sunt:
 Piaţa agroalimentară – 4451 mp;
 Oborul de animale – 7055 mp.;
 Baza sportivă „Temerarii” – 24600 mp;
 Bază sportivă „Renel” – 6683 mp;
 Cimitirul multiconfesional – 8400 mp.



Alte bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Năsăud sunt:
Păşune – 1165 ha;
Terenuri cu vegetaţie forestieră.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Nr. titlu
1314/30.08.2002
1601/21.10.2002
1598/21.10.2002
659/18.06.2002
658/18.06.2002
660/18.06.2002
1849/05.03.2003
Total

Teritoriu
administrativ
Maieru
Rodna
Rodna
Rebrişoara
Feldru
Năsăud
Năsăud

Suprafaţa
Ha
201,3
621,1
175,4
76,8
86,2
319,2
104,36
1584,36

Total teren vegetaţie forestieră = 1584.36 ha, din care:
586.5 ha., se afla in administrarea Ocolului Silvic Someş Ţibles;
997.86 ha., se află în administrarea Ocolului Silvic Feldru.

Situaţia terenurilor cu vegetaţie forestieră, de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Năsăud, care, aparţin unor diferite instituţii din
Oraşului Năsăud şi sunt administrate de Ocolul Silvic Năsăud
teren vegetaţie forestieră – 15 ha.

Situaţia terenurilor cu vegetaţie forestieră, de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Năsăud, care, aparţin persoanelor fizice din
Oraşului Năsăud şi sunt administrate de Ocolul Silvic Năsăud
teren vegetaţie forestieră – 243 ha.

Situaţia terenurilor cu vegetaţie forestieră, de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Năsăud, care aparţin persoanelor fizice şi care
sunt administrate de Ocolul Silvic Someş Tibleş
135.98 ha., Năsăud;
145,9 ha., cartier Liviu Rebreanu;
195,05 ha, Cartier Luşca.
Total 476,93 ha
Prin Decizia civilă nr.41/A/2009 a Tribunalului Bistriţa s-a primit în proprietatea
publică a oraşului Năsăud 369.489 mp. teren vegetaţie forestieră – UP VI, UA 20.
(Unitate de producţie VI, şi unitate amenajistică 20), urmând a fi obţinut titlul de
proprietate.
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4.3. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În anul 2009, Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului a întocmit şi
eliberat un număr de 111 certificate de urbanism şi 45 autorizaţii de
construire/desfiinţare pentru oraşul Năsăud şi cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu, cu 14
certificate de urbanism mai puţine decât în anul 2008 şi cu 2 mai puţine autorizaţii
de construire/desfiinţare faţă de acelaşi an.
Cele 111 certificate de urbanism au fost eliberate pentru diverse lucrări: lucrări de
construire/desfiinţare, dezmembrare, alipire, (teren) închirieri teren. Din taxa plătită pentru
eliberarea certificatelor de urbanism s-au încasat 777,00 lei. Taxa aviz primar certificate
de urbanism a avut o valoare de 1.776,00 lei. Totodată s-au eliberat 38 de avize
reparaţii clădiri; autorizaţii branşament curent electric eliberate 10 – cu valoare
totală de 103,00 lei; note de constatare intabulare casa şi procese-verbale de recepţie în
număr de 28; regularizare taxă autorizaţii de construire în valoare de 22.819 ,00 lei.
Referitor la reclamaţii şi sesizări, în anul 2009 s-au înregistrat 16 sesizări şi 42 de
reclamaţii la care s-au dat răspunsuri în termenul legal în urma deplasărilor în teren şi
notelor de constatare întocmite.
Autorizaţiile de construire au fost eliberate pentru executarea unor locuinţe
individuale, spaţii de producţie, sedii de firme realizare de branşamente la
utilităţi,construirea de locuinţe colective prin intermediul ANL etc., după cum urmează:
Autorizaţii construire/desfiinţare
Număr autorizaţii eliberate
- autorizaţii desfiinţare
5
- autorizaţii construire case de locuit
18
- autorizaţii construire spatii de producţie
6
- autorizaţii construire schimbare destinaţie
2
- autorizaţii construire pan. publicitare
2
- autorizaţii construire reabilitare
3
- autorizaţii construire monumente istorice
2
- autorizaţii construire sediu firmă
4
- autorizaţii construire amenajări
1
- autorizaţii construire alim. cu apă
1
- autorizaţii construire amenaj. trotuare
1
- autorizaţii construire antenă telefonie
1
- autorizaţii construire sistematiz .pe vert.
1
Valoare totală taxe: 45679,00 lei
Tot în anul 2009 s-au întocmit un număr de 5 rapoarte către Comisiile Consiliului
Local în vederea iniţierii unor Proiecte de hotărâre.
Faţă de cele menţionate anterior, s-au mai efectuat controalele trimestriale,
urmărirea pe teren a stadiului lucrărilor de construcţii de pe raza oraşului Năsăud.
S-au obţinut avize pentru investiţiile realizate de Consiliul Local Năsăud, de la
Apele Române, S.C. Electrica, Romtelecom, CPL Concordia CLUJ, Drumuri Naţionale,
Poliţia Rutieră, etc.
S-a întocmit lunar şi trimestrial situaţia construcţiilor de locuinţe de pe raza oraşului
Năsăud care s-au comunicat la DIRECTIA DE STATISTICĂ BISTRIŢA şi s-au afişat pe
site-ul şi avizierul Primăriei Oraşului Năsăud.
Personalul din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a
participat şi la anchetele sociale în vederea repartizării locuinţelor sociale din Blocul cu
25 Ap. de pe strada Tudor Vladimirescu şi a anchetelor sociale în vederea stabilirii listelor
de priorităţi în vederea repartiţiei locuinţelor către tinerii din Blocul ANL Nr. 2 de pe strada
Mihai Eminescu.
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Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a implicat în derularea
Programului de Reabilitare termică a blocurilor conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă nr.18 din 14 martie 2009; s-au înştiinţat asociaţiile de proprietari cu privire la
posibilitatea înscrierii în programul local de reabilitare termică; s-au organizat întâlniri cu
asociaţiile de locatari în vederea unei mai bune informări despre etapele pe care le
cuprinde acest program; s-au trimis adrese către asociaţiile de locatari cu formularele ce
trebuiesc completate în urma acceptării de către adunările generale de proprietari a
înscrierii în acest program.
La această dată avem 3 asociaţii de proprietari înscrise în acest program cu
un număr total de 15 blocuri şi 388 de apartamente.
4.4. COMPARTIMENT AGRICOL
În conformitate cu H.G. nr.269/2001, privind ,,registrul agricol’’ şi a Hotărâri
Consiliului Local nr.67/28.06.2001, s-au completat date privind registrul agricol, astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Localitate
Năsăud
Cartier Luşca
Cartier Liviu
Rebreanu
TOTAL
Străinaşi
TOTAL GENERAL

Nr. registre
agricole
28 buc.
5 buc.
5 buc.

Număr gospodării

38 buc.
2 buc.
40 buc.

1780 gospodării
53 gospodării
1833 gospodării

1370 gospodării
206 gospodării
204 gospodării

* Numere de registre agricole persoane juridice: 1 buc./6 poziţii.
Modificările făcute în registrul agricol pe anul 2009 sunt în număr de 219.
Din evidenţa datelor înscrise în registrul agricol se eliberează adeverinţe pentru
învăţământ, sănătate, ajutoare sociale, schimbări domiciliu, spitalizare, ajutor şomaj,
judecătorie, alte instituţii;
- adeverinţe eliberate pe anul 2009 = 1320 buc.
Eliberarea de „bilete de proprietate” pentru vânzări de animale, sau sacrificări
de necesitate;
- numărul de bilete de proprietate eliberate = 65 buc.
S-au întocmit „date statistice” periodice legate de cultivarea terenului, creşterea
animalelor, construcţii gospodăreşti, etc.
În conformitate cu Legea nr. 18/1991, republicată, completată cu Legea
169/1997, cu aplicare în Legea 1/2000, şi a Legii 247/2005, privind atribuirea de terenuri
(păduri), s-au eliberat titluri de proprietate, în urma întocmirii documentaţiilor s-au
eliberat titluri de proprietate şi s-au înscris datele în registrul agricol.
S-au eliberat un număr de 43 buc. certificate de producător, conform
Hotărârii de Guvern nr. 661/2001 – privind procedura de eliberare a ,,certificatului de
producător’’. Conform hotărârii de guvern, certificatul de producător se eliberează pe serii
corespunzătoare unui an agricol, cu începere de la 1 iulie a anului, şi se încheie la data
de 30 iunie a anului următor, cu vize trimestriale. Pentru respectarea acestei hotărâri s-au
efectuat controale în piaţa agroalimentară a oraşului Năsăud.
În urma licitaţiei ţinute s-au întocmit ,,contractele de păşunat’’, s-a urmărit
respectarea clauzelor din contract, precum şi păşunatul în hotar, după coborârea
animalelor de la munte. Pe parcursul anului 2009 au existat un număr de 17
reclamaţii care au fost rezolvate.
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EVIDENŢE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL 2009
A. Terenuri
Destinaţia terenului
Suprafaţă
Teren arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Păduri
Teren neproductiv
Curţi, clădiri
TOTAL SUPRAFAŢĂ TERENURI

1101 ha
999 ha
848 ha
6 ha
120 ha
249 ha
49 ha
79 ha
3451 ha

B. Animale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Categorii de animale

Bucăţi

Bovine
Cabaline
Porcine
Ovine
Caprine
Păsări
TOTAL ANIMALE

513 cap.
230 cap.
540 cap.
2751 cap.
35 cap.
12445 cap.
16.514 cap.

C. Construcţii gospodăreşti
Categorii de construcţii
Suprafaţă
Grajduri animale
Pătule
Magazii cereale
Şuri, fâneţe
TOTAL CONSTRUCŢII

28520 mp.
193 mp.
10050 mp.
6272 mp.
45.065 mp.

EVIDENŢE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL 2008
A. Terenuri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Destinaţia terenului

Suprafaţă

Teren arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Păduri
Teren neproductiv
Curţi, clădiri
TOTAL SUPRAFAŢĂ TERENURI

1101 ha
999 ha
848 ha
6 ha
120 ha
249 ha
49 ha
79 ha
3451 ha
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B. Animale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Categorii de animale

Bucăţi

Bovine
Cabaline
Porcine
Ovine
Caprine
Păsări
TOTAL ANIMALE

513 cap.
230 cap.
540 cap.
2751 cap.
35 cap.
12445 cap.
16.514 cap.

C. Construcţii gospodăreşti
Categorii de construcţii
Suprafaţă
Grajduri animale
Pătule
Magazii cereale
Şuri, fâneţe
TOTAL CONSTRUCŢII

28520 mp.
193 mp.
10050 mp.
6272 mp.
45.065 mp.

4.5. ADMINISTRARE FOND LOCATIV
În anul 2009 s-a finalizat vânzarea-cumpărarea unui apartament din Bloc 4 BIS,
Sc. E, conform Legii nr.85/1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii,
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
şi a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, încasându-se suma totală de 62.000,00 lei din
care: 11.000, 00 lei sume încasate în anul 2009, iar diferenţa de 51.000, 00 lei sume
încasate în anul precedent.
În anul 2009 se prezintă următoarea situaţie cu fondul de locuinţe
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Fond de locuinţe

2009

Număr total locuinţe existente, din care:
a) proprietate publică
b) proprietate private
Locuinţe construite din fondurile
populaţiei (gospodării/case)
Număr de blocuri/scări de locuinţe
Număr de apartamente în blocuri de
locuinţe
- număr de apartamente locuinţe sociale
- număr de apartamente locuinţe sociale
reabilitate
Număr de blocuri reabilitate
- constructiv
- energetic
- utilităţi
Grădiniţe

6116
26
6090
3860

16

61/130
2227
18
25
15
X
X
X
5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Creşă
Scoli primare
Licee, grupuri şcolare
Cluburi ale elevilor
Scoli cu profil special
Universităţi

1
5
3
1
2
1

4.6. ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI
În anul 2009 s-au efectuat următoarele lucrări în baza de producţie:
- semănat plante anuale şi bienale in răsadniţe calde (86 m2);
- butăşit Buxus sempervirens - 2000 fire;
- butăşit Thuja occidentalis - 1000 fire;
- semănare , repicare, întreţinere cultură de Begonie semperflorens (Begonia) pentru
plantare în straturi în oraş - aproximativ 15.000 fire;
- semănare, repicare, întreţinere cultura de Petunia hibrida (Petunia) pentru plantare în
straturi în oraş – aproximativ 15000 fire;
- repicat la ghiveci Washingtonia filifera (palmieri) - 800 fire;
Lucrări efectuate în anul 2009 în spaţiile verzi:
- plantări specii anuale şi bienale pe o suprafaţă de aproximativ 1.250 mp;
- s-au plantat 62 exemplare din specia Juniperus scopulorum (h=150 cm) în diferite
locuri din oraş;
- s-au plantat 200 exemplare din specia Betula pendula (h=150 cm) în diferite locuri din
oraş;
- buxus sempervirens - 50 fire (h=40 cm) completări în jardinierele de pe B-dul
Grănicerilor;
- lucrări repetate de cosit: 297.290 m2 ;
- tunderi şi tăieri de formare gard viu: 2100 ml;
- toaletare arbori ornamentali: 860 exemplare;
- eliminare arbori necorespunzători: 15 exemplare.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire lucrare

U.M.

2008

2009

Suprafaţă semănată cu plante anuale
şi bienale în baza de producţie
Suprafaţă plantată cu plante anuale şi
bienale (spaţiile verzi ale oraşului)
Cultivare specia Buxus Sempervirens
Plantare specia Juniperus
Scopulorum
Suprafaţa cosită în mod repetat

m2

86

86

m2

1.250

1.250

buc

600

2000

buc

41

62

m2

297.290

297.290

Faţă de anul 2008 se observă o creştere a numărului de plantări de Buxus
Sempervirens cu un număr de 1400 de exemplare şi a Juniperus Scopulorum cu un
număr de 21 de exemplare, ca urmare a necesităţii înlocuirii celor existente.
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4.7. ACTIVITATEA DIN PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE
Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii autofinanţate – pieţe, târguri şi oboare,
pe anul 2008 şi pe anul 2009 se prezintă astfel:
La venituri:
Situaţia
Sold la începutul
anului
Prevederi aprobate
iniţial
Prevederi definitive
Încasări realizate

Anul 2008
98914 lei

Anul 2009
213982 lei

216000 lei

466000 lei

216000 lei
98335 lei

466000 lei
238242 lei

Anul 2008
216000 lei

Anul 2009
454000 lei

216000 lei
6540 lei

454000 lei
401166 lei

La cheltuieli:
Situaţia
Credite aprobate
iniţial
Credite definitive
Plăţi efectuate

4.8. COMPARTIMENT COMERCIAL. AUTORIZAREA LIBEREI INIŢIATIVE
În conformitate cu prevederile Legii nr.300/2004 şi Hotărârea Guvernului României
nr.1766/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.300/2004,
privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent şi înregistrarea/anularea autorizaţiilor la Registrul
Comerţului Bistriţa –Năsăud:
- s-au anulat un număr de - 67 autorizaţii;
- s-au modificat /completat un număr de - 2 autorizaţii;
- s-au suspendat din activitate un număr de - 5 autorizaţii;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008, privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale, toţi deţinătorii de autorizaţii A.F./P.F. sunt obligaţi ca
până la data de 25.04.2010, să-şi preschimbe autorizaţiile în conformitate cu prevederile
prezentei ordonanţe.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.44/2008, s-au reorganizat şi înregistrat în
Registrul Comerţului Bistriţa-Năsăud următoarele :
- s-au eliberat un număr de – 47 autorizaţii, din care:
persoane fizice autorizate – 30 autorizaţii;
întreprindere familială
- 13 autorizaţii;
întreprindere individuală - 4 autorizaţii.
Situaţia A.F./P.F./P.F.A./I.I./I.F., S.C.-urilor, din oraşul Năsăud la 31.12.2009:
1. A.F. /P.F./P.F.A./I.I./I.F. - total: 315, din care pe ramuri de activitate:
- comerţ: 210
- producţie: 18
- prestări servicii: 87
1.1.P.F/A.F./P.F.A./I.I./I.F. – radiate/suspendate din activitate la data de 31.12.2009,
pe ramuri de activitate:
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- comerţ:114
- producţie: 2
- servicii:14
- suspendate din activitate:5
- total radiate/suspendate: 135.
2. Societăţi comerciale - Total: 679, din care pe ramuri de activitate:
- comerţ: 412
- producţie: 108
- prestări servicii: 127
- alimentaţie publică: 32
2.1. Societăţi comerciale radiate / suspendate din activitate la 31.12.2009, pe ramuri
de activitate:
- comerţ : 164
- producţie : 9
- prestări servicii:30
- suspendate din activitate: 85
- total radiate/suspendate: 203.
Din situaţia mai sus menţionată reiese faptul că, la data de 31.12.2009, au
mai rămas în funcţiune, ca efect al crizei economice, un număr de:
- 391 societăţi comerciale, cu 109 societăţi mai puţin faţă de anul 2008 când
erau în funcţiune un număr de 500 de societăţi comerciale.
- 180 P.F.A./I.I. (întreprinderi individuale)/I.F. (întreprinderi familiale), cu 32 de
P.F.A./I.I./I.F. –uri mai multe faţă de anul 2008 când s-au înregistrat un număr de
148 de P.F.A./I.I./I.F. –uri.
Situaţia Asociaţiilor non-profit (ONG-uri) şi Fundaţiilor de pe raza oraşului
Năsăud, înregistrate la Judecătoria Năsăud:
Total: 27 asociaţii şi fundaţii, împărţite pe ramuri de activitate, după cum
urmează:
‐ sport: 9
‐ social umanitare: 6
‐ agricultură: 3
‐ creşterea animalelor: 3
‐ mediu: 5
‐ consiliere psihologică: 1
Situaţia principalelor instituţii, a cultelor, a profesiilor de liberă practică şi a
furnizorilor de servicii către populaţie, de pe raza oraşului Năsăud, pe anul 2009
Cabinete medicale, din care:
- doctori de familie: 11
- doctori stomatologi: 12
- cabinete tehnico-dentare: 7
- cabinete – activităţi conexe actului medical: 8
Farmacii:
- farmacii umane: 3
- farmacii veterinare: 3
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Liberi profesionişti:
- nr. experţi judiciari: 2
- nr. cabinete notariale: 3
- nr. cabinete avocaţi: 14
Biserici:
- Ortodoxe: 6
- Romano-catolică :1
- Greco-catolică : 1
- Penticostală: 2
- Reformată: 1
- Baptistă:1
- Martorii lui Iehova: 1
- Capele: 1
Staţii C.F.R.
- linii cale ferată:5
- linie publică transport marfă: 1
- District linie L5: 1
Societăţi activitate de transport:
S.C. Exmiţiani S.R.L.
- nr. autobuze: 24
- nr. microbuze: 8
- nr. mijloace transport extern: 2 autocare
- nr. mijloace transport intern: 22 autocare
Societăţi activităţi sportive:
S.C. Flodactiv S.R.L.
- punct de lucru: incinta şcoli generale ,,Mihai Eminescu’’.
- cu 2 terenuri jocuri sportive;
G.C.L. Năsăud:
- număr contracte salubritate încheiate cu persoane fizice: 1030;
- volum încasări: 258.200 lei;
- număr contracte salubritate încheiate cu persoane juridice:455;
- volum încasări:504.800 lei;
S.C. Concordia Cluj:
- număr contracte cu distribuţia gazului natural încheiate cu persoane fizice, în
anul 2009: 2252 contracte.
- număr contracte cu distribuţia gazului natural încheiate cu persoane juridice,
în anul 2009: 146 contracte
S.C. Aquabis Bistriţa: perioada iunie – decembrie 2009:
- număr contracte distribuţia apei încheiate cu persoane fizice:1146;
- volum încasări: 876.158,45 lei;
- număr contracte distribuţia apei încheiate cu persoane juridice: 213;
- volum încasări: 504.800 lei;
Judecătoria Năsăud:
Anul 2008
Anul 2009
număr dosare aflate pe rol – 3926
număr dosare aflate pe rol – 4499
număr dosare soluţionate - 3211
număr dosare soluţionate - 3124
La Judecătoria Oraşului Năsăud în anul 2009 s-au înregistrat cu 573 de
dosare în plus pe rolul instanţei, faţă de anul 2008.
Personalul angajat în cadrul Judecătoriei Oraşului Năsăud la data de
31.12.2009 a fost de 24 de angajaţi, mai puţin cu 4 angajaţi faţă de anul 2008.
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A.P.I.A. - Agenţia de plăţi şi intervenţii pentru agricultură:
Agenţia de plăţi şi intervenţii pentru agricultură (A.P.I.A.)- Centrul local Năsăud are
arondate un număr de 18 unităţi administrativ teritoriale şi desfăşoară activităţi cu specific
agricol, mai concret activităţi de sprijinire a fermierilor în vederea depunerii cererilor şi
obţinerii subvenţiilor ce se acordă de la Uniunea Europeană cât şi de la bugetul naţional
atât în sectorul vegetal cât şi în cel zootehnic.
În sectorul vegetal în cursul anului 2009 activitatea s-a materializat prin
primirea şi instrumentarea cererilor de plată pe suprafaţa de teren agricol utilizată de
către fermieri, numărul cererilor înregistrate la nivel de centru fiind de 9204. În paralel cu
activitatea de primire cereri s-a desfăşurat acţiunea de efectuare a plăţilor pentru
campania 2008 la cele 8690 cereri depuse de către fermieri, iar cuantumul sumei
aferente acestor cereri a fost de 32.825.163.32 lei.
În ce priveşte sectorul zootehnic pe total centru au fost primite şi înregistrate un
număr de 3562 cereri pentru speciile bovine, ovine si caprine, din care:
- bovine 3000 cereri cu un efectiv de 14.384 capete şi suma de 8.213.264 lei;
- ovine 450 cereri cu un efectiv de 50.637 capete şi suma de 2.228.028 lei;
- caprine 112 cereri cu un efectiv de 3991 capete şi suma de 175.604 lei.
Pentru oraşul Năsăud s-au depus un număr de 21 cereri pentru specia ovine
cu un număr total de 2472 capete şi suma de 108.768 lei.
În ce priveşte păşunile montane închiriate persoanelor fizice, au fost depuse un
număr de 6 cereri, iar valoarea totală a subvenţiilor obţinute este de 637.319,09 lei.
Toată această activitate s-a desfăşurat cu un număr de 13 angajaţi.
Făcând o analiză comparativă a activităţii desfăşurată în campania 2007,
2008 şi 2009 putem menţiona faptul că, în 2008 comparativ cu anul 2007 valoarea
subvenţiilor pentru terenul agricol utilizat de către fermieri s-a triplat datorită
condiţiilor de agro-mediu de care beneficiază fermierii prin Planul Naţional de
Dezvoltare Rurală. În ce priveşte campania 2009 faţă de campania 2008, valoarea
subvenţiilor a crescut cu 15%.
În ce priveşte subvenţiile în sectorul zootehnic acestea au o creştere mai
mica care este situată la un nivel de 4%.
Autoritatea de sănătate publică – Laboratorul Năsăud:
Acţiuni de supraveghere desfăşurate şi următoarele acţiuni de control:
- spital oraş Năsăud – 38 controale;
- cabinete medici familie – 14 controale;
- cabinete Stomatologie generală – 23 controale;
- laborator tehnică dentară, reflexoterapie, cabinete particulare -12 controale;
- unităţi alimentare: alimentaţie publică -112 controale;
- unităţi producţie - 63 controale;
- desfacere alimente - 121 controale;
- depozite alimente - 7 controale;
- unităţi şcolare, grădiniţe, centrul de plasament, creşe, căminul cu program
prelungit - 65 controale;
- unităţi prestări servicii, comerciale, cazare, piaţa agroalimentară -126
controale – igiena mediului;
- probe apă reţea-intrare, consumator –194 probe;
- unităţi igiena muncii – 98 controale.
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Situaţia cu numărul de personal angajat la principalele societăţi comerciale
din oraşul Năsăud, în anul 2008 - 2009
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Societăţi comerciale din oraşul Năsăud

S.C. Somplast S.A. Năsăud
S.C. Intex S.A
S.C. Peromex S.R.L.
S.C. Periks S.R.L.
S.C. Stellwag S.R.L.
S.C. Exmitiani S.R.L.
S.C. Pet & Ady S.R.L.
S.C. Axa N.C. Comexim S.R.L.
Casa Ambient
S.C. Blacteea S.R.L.
S.C. Granada S.R.L.
S.C. Pludi Market S.R.L
Total persoane angajate

Număr persoane
angajate
2008

2009

158
232
88
20
242
80
20
27
27
50
20
20
957

153
217
82
20
79
75
26
27
16
49
20
22
786

Conform datelor comparative pe cei doi ani de activitate din cadrul
principalilor agenţi economici de pe raza oraşului Năsăud au fost disponibilizate un
număr de 171 de persoane, datorită crizei economice.
Situaţia personalului angajat în instituţiile oraşului Năsăud
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Personalului angajat în instituţiile
oraşului Năsăud
Administraţia Financiară + Trezoreria
Cooperaţia
Primăria + servicii subordonate
Casa de cultură
Centrul de servicii sociale
Poliţia
Jandarmi
P.S.I
Electrica
Poşta
Romtelecom
Muzeu + L.Rebreanu
A.L.O.F.M.
Camera de muncă
D.S.P.
C.S.V. + Disp. Veterinar
Ambulanţa
Cartea Funciară
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Număr persoane
angajate
anul 2009
anul 2008
30
26
158
7
32
38
29
83
23
26
4
14
4
2
5
7
38
5

26
25
155
6
28
39
29
86
27
26
4
13
4
2
5
7
37
5

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Parchet
Judecătorie
C.E.C.
Coop Credit
Ineul
B.C.R.
B.Raiffeisen
B.R.D.
Banca Carpatica
Banca Transilvania
S.C. G.C.L
S.C. Aquabis
S.C. Concordia
Ocolul Silvic Ţibleş
Ocvolul Silvic Năsăud
Casa de ajutor reciproc-pensionari
Protopopiat
C.F.R.
S.D.N.
District ape
A.P.I.A.
Total

8
28
3
3
43
10
9
5
4
6
83
5
48
39
4
14
52
11
5
14
910
persoane

7
24
3
2
8
10
9
4
4
7
29
53
5
49
4
14
51
7
6
13
833
persoane

Conform datelor comparative pe cei doi ani de activitate din cadrul
principalelor instituţii publice de pe raza oraşului Năsăud au fost disponibilizate un
număr de 77 persoane.
4.9. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN ŞI JURIDIC
Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă
care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile Primăriei oraşului Năsăud, unităţilor
bugetare subordonate şi a instituţiilor bugetare finanţate.
Compartimentul ajută la îndeplinirea obiectivele printr-o abordare sistematică şi
metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
În conformitate cu art.4 din Legea 672/2002, auditul public intern este organizat
într-un compartiment de audit public intern – structură funcţională de bază în domeniul
auditului public intern, care exercită efectiv funcţia de audit public intern.
În anul 2009 au fost planificate şi realizate un număr de 4 misiuni de audit public
intern, la următoarele compartimente: compartiment agricol, cadastru, fond funciar, biroul
impozite şi taxe, compartiment comercial şi biroul financiar-contabil.
În anul 2009 a fost realizată şi o misiune de audit ad-hoc la compartimentul
administrarea domeniului public, la iniţiativa ordonatorului principal de credite.
Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit public intern, au fost
implementate, mai puţin recomandarea formulată la compartimentul contabil care din
cauze obiective (volum mare de activitate la sfârşitul anului) nu a putut fi implementat,
modificând data implementării la 26.02.2010.
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Tematica misiunii
Probleme identificate
Auditarea comp. agricol. Situaţia retrocedărilor nu este
cadastru, fond funciar
clară ca urmare a nearhivării
documentelor in dosare

Recomandări
- Repartizarea pe fiecare persoană a
compartimentului şi a responsabilităţilor
în concordanţă cu fişa postului,
asumarea răspunderilor pentru situaţiile
întocmite
- Aplicarea de măsuri de eficientizare a
Auditul colectării
Neîncasarea veniturilor proveni
încasărilor în teren
Impozitelor şi taxelor
te din amenzi in anul 2008,
- Conlucrarea eficientă cu organele
decât în proporţie de
MAI
58%
Auditul compartiment
Lipsa notei de constatare în
Respectarea procedurilor atenţie la
comercial
teren la două reclamaţii
întocmirea notelor de constatare şi a
adreselor de răspuns
Auditul compart.
Nu se întocmeşte Registru de
- întocmirea Registrului inventar
financiar-contabil
Inventar
- Actualizarea Registrului mijloacelor
fixe
Realizarea unor liste complete de
Audit ad-hoc
Omisiuni din listele de inventar
actualizate cu bunurile aparţinând
domeniu public si
Neoperarea în evidente a prodomeniului public şi privat
privat
tocoalelor de predare-primire
Existenta unei situaţii neclare în Clarificarea bunurilor cuprinse in
domeniul public şi privat
ceea ce priveşte administrarea
Întocmirea unor situaţii clare bunuri
bunurilor aflate din domeniul
din domeniul privat.
privat.
Recomandările făcute de auditor au fost însuşite şi majoritatea lor au fost implementate.

Activitatea compartimentului juridic în anul 2009:
Pe parcursul anului 2009, compartimentul juridic a gestionat un număr de 59 de
dosare, cu 15 dosare mai mult decât în anul 2008. Situaţia acestor dosare poate fi
prezentată detaliat, după cum urmează:
Calitatea
Procese
Câştigate
În
Respinse Suspendate
Nu am
curs
admis
acţiunea
Reclamant
4
2
2
Intervenient
1
Pârât
23
6
15
1
1
Din cele 23 procese, 2 procese sunt cu aplicabilitate pe Legea nr. 10/2001. În
calitate de pârât pentru proprietarii tabulari decedaţi fără urmaşi cunoscuţi, în procesele
care au ca obiect spre ex. antecontract de vânzare–cumpărare, uzucapiune, succesiune,
etc. pentru care în urma întocmirii unui raport de către compartimentul topo, din care
rezultă că nu afectează domeniul public şi privat al oraşului Năsăud, şi pârât în procesele
introduse de către personalul didactic (care au avut ca obiect drepturi băneşti) pentru
care nu ne-am opus admiterii acţiunii dacă în urma probelor ce vor fi administrate,
acţiunile se dovedesc a fi temeinice, avem 31 procese, din care:
Calitatea
Pârât

Procese
31

Admise
15
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În curs
13

Respinse
3

5. INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
5.1. URBANISM
Lucrările începute în anul 2007 şi continuate în 2009 sunt:
Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de
date urbane în oraşul Năsăud în valoare de 579.725,9 lei fără TVA. Până în 2009 s-au
efectuat lucrări în valoare de 298.452 lei fără TVA, în cursul anului 2009 nu s-au decontat
lucrări şi au rămas de executat lucrări în valoare de 281.273,9 lei fără TVA. Termenul de
finalizare este de 15.05.2010.
Pe parcursul anului 2009 au avut loc următoarele investiţii:
a) realizarea a două socluri de monumente în memoria lui Alexandru Bohăţiel şi a
lui Nestor Şimon şi inaugurarea bustului lui Alexandru Bohăţiel pe data de 01.12.2009,
ambele în valoare de 9.604 lei, fără TVA.
b) Studiu de fezabilitate şi plan urbanistic de detaliu, pentru reabilitarea şi
modernizarea bazei sportive “Progresul” din oraşul Năsăud, în valoare de 63.290,73 lei,
fără TVA.
c) Achiziţionarea de mobilier stradal (coşuri de gunoi şi bănci stradale) destinate
oraşului Năsăud, în valoare de 28.361,60 lei, fără TVA.
5.2. DRUMURI ŞI PODURI
Lucrările începute în anul 2006 şi continuate în 2009 sunt:
Asfaltare DC 2 F, km 0+000 – 3+000, cartier Luşca, oraş Năsăud în valoare de
2.966.957 lei fără TVA. Lungimea drumului asfaltat este de 3 km. Data finalizării lucrării a
fost 13.11.2009. Lucrările nu au fost finalizate din lipsă de fonduri de la Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Până în 2009 s-au efectuat lucrări în valoare de 310.924 lei
fără TVA, în cursul anului 2009 s-au efectuat lucrări în valoare de 1.384.537 lei fără TVA
şi au rămas de executat lucrări în valoare de 1.271.496 lei fără TVA;
Lucrările începute în anul 2007 şi finalizate în 2009 sunt:
Poduri din beton armat peste Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului Năsăud
în valoare de 2.797.279 lei fără TVA, finanţare din buget de stat şi co-finanţare (5%) din
buget local . Recepţia lucrării a avut loc pe 25.06.2009.
La acest capitol de investiţii de lucrări, investiţiile începute în 2009 sunt
prezentate mai jos:
a) Activităţi de deszăpezire şi de răspândire de material antiderapant în perioada
04.11.2008 – 03.05.2009, în oraşul Năsăud, în valoare de 34.235 lei fără TVA;
b) Lucrări de săpături şanţuri şi zid de sprijin pe DC 2F în cartierul Luşca din oraşul
Năsăud” în valoare de 16.668 lei fără TVA;
c) Întocmire planuri topografice în vederea realizării unui proiect tehnic de
reabilitare trotuare în oraşul Năsăud, în valoare de 6.723 lei fără TVA;
d) Terasamente şi refacere a împietruirii pe str. Găgi şi Podirei, pe b-dul
Grănicerilor şi în cartierul Luşca din oraşul Năsăud, în valoare de 38.427,50 lei fără TVA;
e) Reparaţii curente străzi în oraşul Năsăud în valoare de 195.664 lei fără TVA;
f) Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini şi detalii de execuţie pentru
“Trotuar pe b-dul Grănicerilor din oraşul Năsăud”, în valoare de 3.000 lei fără TVA;
g) Repararea porţiunii balastate de pe str. Griviţei din oraşul Năsăud, în valoare de
44.080 lei fără TVA;
h) Lucrări de apărare de maluri, realizare zid de sprijin şi pod pe Valea Mintiului din
cartierul Luşca din oraşul Năsăud în valoare de 58.071 lei fără TVA;
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i) Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentaţie de execuţie şi caiet de sarcini
pentru reabilitarea unor străzi din cartierul Luşca din oraşul Năsăud, în valoare de 10.300
lei fără TVA;
j) Închiriere tractor pentru transportul de materiale de construcţii şi lucrări de
deszăpezire, în valoare de 12.243,70 lei fără TVA;
k) Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentaţie de execuţie şi caiet de
sarcini pentru reabilitarea unor trotuare din oraşul Năsăud, în valoare de 34.940 lei fără
TVA;
l) Modernizarea străzii Nicolae Drăganu şi ridicarea la cotă a gurilor de scurgere a
apelor pluviale din oraşul Năsăud, în valoare de 61.615 lei fără TVA.
m) Realizare terasamente şi platforme balastate la şcolile din cartierele Luşca şi
Liviu Rebreanu şi de reprofilare şi completare a împietruirii pe str. Valea Podului din
oraşul Năsăud, în valoare de 14.760 lei fără TVA.
n) Remedieri străzi din oraşul Năsăud – alee pietonală bloc C4, străzile G.Coşbuc,
Găgi şi Avram Iancu, în valoare de 63.765 lei fără TVA.
o) Studiu geotehnic pentru str. Găgi din oraşul Năsăud, în valoare de 2.941,18 lei
fără TVA.
p) Repararea părţii carosabile a străzii George Coşbuc din oraşul Năsăud, în
valoare de 64.128 lei, fără TVA.
r) Realizare trotuar pe b-dul Grănicerilor, în valoare de 69.900 lei fără TVA.
s) Reprofilare şi împietruire pe străzile Florian Porcius, Emil Rebreanu şi în
cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu din oraşul Năsăud, în valoare de 37.249,60 lei, fără
TVA.
t) Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini şi detalii de execuţie pentru
reabilitarea şi modernizarea străzii Găgi din oraşul Năsăud, în valoare de 13.445 lei, fără
TVA.
5.3. ILUMINAT PUBLIC
Pe parcursul anului 2009 s-au făcut următoarele investiţii:
a) Servicii de întreţinere a iluminatului public a oraşului Năsăud, în valoare de
24.183,46 lei fără TVA;
b) Furnizare de corpuri de iluminat, complet echipate pentru întreţinerea
iluminatului public şi iluminat ornamental în oraşul Năsăud, în valoare de 37.950 lei fără
TVA;
c) Proiect tehnic extindere a reţelei de electrificare a unei porţiuni a străzii Cloşca
(Calea Roşie) în oraşul Năsăud, în valoare de 5.000 lei fără TVA;
d) Proiectare instalaţii de alimentare cu energie electrică pentru blocul de locuinţe
sociale cu 25 de apartamente, situate pe str. T. Vladimirescu din oraşul Năsăud, în
valoare de 2.100 lei, fără TVA.
e) Proiectare instalaţii de alimentare cu energie electrică pentru blocul de locuinţe
pentru tineret în regim de închiriere, situate pe str. M. Eminescu din oraşul Năsăud, în
valoare de 2.100 lei, fără TVA.
f) Alimentare cu energie electrică pentru blocul de locuinţe sociale cu 25 de
apartamente, situate pe str. T. Vladimirescu din oraşul Năsăud, în valoare de
37.400,15lei, fără TVA.
g) Alimentare cu energie electrică pentru blocul de locuinţe pentru tineret în regim
de închiriere, situate pe str. M. Eminescu din oraşul Năsăud, în valoare de 21.871,84 lei,
fără TVA.
h) Alimentare cu energie electrică la Ceuca Grigore + 3 familii din oraşul Năsăud,
zona Bucini, în valoare de 47.058,91 lei, fără TVA.
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5.4. INVESTIŢII PRIMĂRIE
La acest capitol s-au făcut următoarele investiţii:
a) Materiale consumabile (hârtie de xerox, hârtie de imprimantă, toner, ribon
pentru imprimantă) în valoare de 57.476,58 lei fără TVA;
b) Achiziţionare două calculatoare pentru biroul financiar-contabil al Primăriei
oraşului Năsăud, în valoare de 6.148,54 lei fără TVA;
c) Carburanţi auto (benzină fără plumb şi motorină euro standard) în valoare de
51.597 lei fără TVA;
d) Servicii de arhivare, în valoare de 15.664,29 lei fără TVA;
e) Achiziţionare generator de curent, aparat de sudură, kit sudură, compresor,
pistol de vopsit, aparat de polizat şi maşini-unelte pentru Primăria oraşului Năsăud, în
valoare de 18.877,40 lei fără TVA;
f) Evaluarea factorilor de risc şi îmbolnăvire profesională, întocmirea instrucţiunilor
proprii de securitate şi sănătate în muncă şi a planului de prevenire şi protecţie, vizând
angajaţii Primăriei oraşului Năsăud, în valoare de 13.750 lei fără TVA;
g) Reabilitarea sediului Primăriei oraşului Năsăud, în valoare de 1.702.310 lei, fără
TVA.
h) Servicii de dirigenţie şantier (instalaţii electrice, termice, sanitare şi de
climatizare) pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sediu Primărie oraş Năsăud”, în
valoare de 6.000 lei, fără TVA.
i) Servicii de dirigenţie şantier pentru domeniul lucrărilor de construcţii din cadrul
lucrărilor de reabilitare a sediului Primăriei oraşului Năsăud, în valoare de 10.000 lei, fără
TVA.
j) Servicii de formare profesională a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Năsăud şi a serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, în
cursul anului 2009, în cadrul Programului anual de pregătire profesională a autorităţii
contractante, în valoare de 2.613,45 lei, fără TVA.
5.5. SERVICII ASIGURATE UNITĂŢILOR SUBORDONATE PRIMĂRIEI
Pe parcursul anului 2009 s-au făcut următoarele investiţii:
a) Achiziţionare produse alimentare pentru Creşa nr. 1 cart. Blocuri oraş
Năsăud” în valoare de 18.718 lei fără TVA;
- alte cheltuieli către Creşă:
- apă, canal – 1.543 lei
- gaz, curent electric – 11.978 lei
- produse curăţenie – 1.717 lei
- alte servicii – 3.996 lei
b) Furnizare lemn de foc pentru unităţile subordonate Consiliului Local Năsăud,
pentru Primăria oraşului Năsăud şi activităţile aparţinătoare, în sezonul rece 2008-2009,
în valoare de 68.052 lei fără TVA;
5.6. CLĂDIRI PUBLICE
Lucrările începute în anii anteriori şi continuate în 2009 sunt:
a) Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit din oraşul Năsăud
în valoare de 899.049 lei fără TVA. În cursul anilor 2008 şi 2009 s-au efectuat lucrări în
valoare de 576.218 lei fără TVA şi au rămas de executat lucrări în valoare de 322.832 lei
fără TVA.
b) Reabilitarea şarpantei şi anvelopei clădirii Grupului Şcolar Silvic din oraşul
Năsăud, în valoare de 825.563 lei fără TVA. În cursul anului 2008 şi 2009 s-au efectuat
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lucrări în valoare de 169.747 lei fără TVA şi au rămas de executat lucrări în valoare de
655.816 lei fără TVA.
c) Realizare bloc ANL 2/20 apartamente pe str. M. Eminescu, resurse din buget de
stat şi local, finalizat în 2009.
d) Reabilitare Şcoală de aplicaţie şi Sală de Sport, aparţinând Colegiului Naţional
“George Coşbuc” din oraşul Năsăud, în valoare de 710.644 lei fără TVA. În cursul anului
2008 şi 2009 s-au executat lucrări în valoare de 540.818 lei, fără TVA şi au rămas de
executat lucrări în valoare de 169.826 lei, fără TVA.
Lucrările începute în anul 2008 şi finalizate în 2009 sunt:
Lucrări de transformare a căminului de nefamilişti situat pe str. T. Vladimirescu, în
bloc de locuinţe sociale cu 25 de apartamente din oraşul Năsăud, în valoare de
1.666.156 lei fără TVA. Recepţia a avut loc pe 05.12 2009.
La acest capitol s-au făcut următoarele investiţii în cursul anului 2009:
a) Proiect tehnic şi detalii de execuţie privind „Reabilitarea, modernizarea, dotarea
Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului orăşenesc Dr. George Trifon„ din
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, domeniul major de
intervenţie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate”, în valoare de 59.000 lei fără TVA, cu plata în momentul acceptării
documentaţiei în Programul Operaţional Regional;
b) Servicii de consultanţă pentru scrierea proiectului „Reabilitarea, modernizarea,
dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului orăşenesc Dr. George Trifon„
pentru valorificarea oportunităţii oferite de Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3, în valoare de 40.800,6 lei fără TVA;
c) Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de
execuţie şi caiet de sarcini “Reabilitarea Casei de Cultură “Liviu Rebreanu” din oraşul
Năsăud”, în valoare de 30.252 lei fără TVA;
d) Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuinţe sociale situate pe str. Bistriţei din
oraşul Năsăud, în valoare de 10.000 lei fără TVA;
e) Servicii de proiectare “Sistematizare verticală şi racorduri utilităţi la blocul de
locuinţe pentru tineret în regim de închiriere situate pe str. Iacob Mureşianu în oraşul
Năsăud, în valoare de 14.000 lei fără TVA;
f) Proiect tehnic şi expertiză tehnică privind reabilitarea Căminului Cultural din
cartierul Liviu Rebreanu, oraşul Năsăud, în valoare de 25.210 lei fără TVA;
g) Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitarea,
modernizarea, dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului orăşenesc Dr.
George Trifon” pentru valorificarea oportunităţii oferite de Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, în valoare de 17.000 lei fără TVA;
h) Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de
execuţie şi caiet de sarcini “Reabilitarea Casei de Cultură “Liviu Rebreanu” din oraşul
Năsăud”, în valoare de 30.252 lei fără TVA;
i) Proiect tehnic, detalii de execuţie şi caiet de sarcini pentru lucrarea “Construire
şarpantă pentru imobilul situate pe str. T. Vladimirescu nr. 2A din oraşul Năsăud în
valoare de 20.058,82 lei fără TVA;
j) Proiect tehnic pentru bloc locuinţe sociale str. Bistriţei, în valoare de 62.979,32
lei fără TVA
k) Sistematizare verticală la blocul de locuinţe pentru tineret situate pe str. M.
Eminescu din oraşul Năsăud, în valoare de 114.000 lei fără TVA.
l) Realizare bloc ANL 3/20 apartamente pe str. Iacob Mureşianu, termen de
finalizare 2010, în valoare de 1.752.832 lei, fără TVA.
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5.7. APĂ ŞI CANAL
Investiţie începută în anul 2008 şi continuată în 2009:
Reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă, în valoare de
1.141.279 lei fără TVA. În cursul anilor 2008 şi 2009 s-au efectuat lucrări în valoare de
905.038 lei fără TVA şi au rămas de executat lucrări în valoare de 236.241 lei fără TVA.
Termenul de finalizare este de 03.08.2010. Au fost încheiate lucrările pe B-dul George
Coşbuc - tronsonul I, pe str. Valea Podului, Crişan, N. Drăganu şi Valea Caselor (atât
canalizare cât şi reţeaua de apă potabilă). Au mai rămas de executat lucrări în cartierul
Liviu Rebreanu şi b-dul George Coşbuc-tronsonul II.
5.8. LISTĂ INVESTIŢII PROIECTE ÎN CURS DE FINALIZARE:
Proiect început în 2007 şi cu termen de finalizare în 2009:
a) Program Phare RO2005/017-553.01.01.19- „Accelerarea strategiei naţionale
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor” cu proiectului „Reglementarea situaţiei privind
punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale”, proiect în
valoare de 50.000 de Euro, din care 45.000 de Euro contribuţia Uniunii Europene şi
5.000 de Euro contribuţie de la bugetul local.
Proiecte începute în anul 2007 şi nefinalizate:
a) Convenţia de finanţare semnată în anul 2007 de către Compania Naţională de
Investiţii (C.N.I.) şi Consiliul Local Năsăud privind obiectivului de investiţie „Extindere
alimentare cu apă potabilă în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în valoare de
2.630.592 lei, inclusiv TVA. Investiţia este în faza de aprobare a proiectului tehnic de
către C.N.I ;
b) Asfaltare DC 2 F , km 0+000 – 3+000, cartier Luşca, oraş Năsăud în valoare de
2.966.956,78 lei, fără TVA. Lungimea drumului asfaltat este de 3 km. În cursul anului
2009 s-au recepţionat lucrările de la km 2+000 – 3+000, în valoare de 1.116.733,68 lei,
fără TVA. Data finalizării lucrării este în funcţie de finanţarea primită de la bugetul de stat.
Mai rămân de executat lucrări în valoare de 1.850.223,1 lei, fără TVA.
Proiecte începute în anul 2007 şi cu termen de finalizare în 2010:
a) „Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea
băncii de date urbane în oraşul Năsăud” în valoare de 579.725,9 lei fără TVA. Data
finalizării lucrării este 15.05.2010, finanţare din buget de stat;
b) Convenţia de finanţare încheiată în anul 2007 între Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile şi Consiliul Local Năsăud în cadrul Programului de reabilitare şi
extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată „Reabilitare şi extindere reţele de
canalizare şi apă potabilă în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în valoare de
2630592 lei, cu co-finanţare locală de 15%. S-au finalizat lucrările pe B-dul G. Coşbuc tronsonul I, str. Crişan, str. N. Drăganu, str. Valea Caselor (canalizare şi apă potabilă) şi
str. Valea Podului. Au rămas de executat lucrări în cartierul Liviu Rebreanu şi pe B-dul G.
Coşbuc - tronsonul II.
Lucrări sistate din lipsă de fonduri:
a) Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit din oraşul Năsăud
în valoare de 899.049 lei fără TVA, fonduri de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovaţiei. Restul de executat este în valoare de 461.231 lei, fără TVA;
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b) Reabilitarea şarpantei şi anvelopei clădirii Grupului Şcolar Silvic din oraşul
Năsăud, în valoare de 825.563 lei fără TVA, fonduri de la Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovaţie Restul de executat este în valoare de 655.816 lei, fără TVA.
Nr.
crt.
1.

2.

Denumire

U.M.

Număr de lucrări de investiţii
drumuri şi poduri
Valoarea investiţiei pentru drumuri lei, fără TVA
şi poduri
Număr de lucrări de investiţii clădiri
publice
Valoarea investiţiei pentru clădiri
lei, fără TVA
publice

2008

2009

12

19

938.161

781.976

11

12

5.247.448

2.003.385

Valoric, investiţiile pentru drumuri şi poduri au scăzut cu 16,6% în 2009, faţă
de 2008, iar investiţiile pentru clădiri au scăzut cu 61,8% în 2009, faţă de 2008.
II. SITUAŢIA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
2.1.SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ:
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud, avem
prezentată situaţia principalilor indicatori demografici pentru anul 2009:
Nr.
crt.
1.

Denumire
date
statistice
Număr de
locuitori

Detaliere date
statistice

Valori
2008

Valori
2009

Total
Sex feminin

10.953
5.247

10.918
5.588

Sex masculin

5.706

4.994

Structura populaţiei pe etnii:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Număr
persoane
2008
10.397
101
12
435
8

Structura populaţiei pe
etnii
Români
Maghiari
Germani
Romi
Alte etnii
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Număr
persoane
2009
10.088
99
12
374
9

Structura populaţiei pe criterii de religie:
Nr.
crt.

Structura populaţiei pe criterii
de religie

Număr
Număr
persoane
persoane
2008
2009
Ortodoxă
9402
8.933
1.
Greco – catolică
400
294
2.
Romano-catolică
150
145
3.
Penticostală
510
510
4.
Baptistă
360
400
5.
Reformată
60
64
6.
Martorii lui Iehova
50
50
7.
Alte religii
21
63
8.
* Datele au fost furnizate conform Recensământului din 2002 de către INS.
Situaţia pensionarilor din oraşul Năsăud în anul 2008 – 2009
Situaţie anul 2008
pensionari agricultori: 8
pensionari veterani de război: 54
pensionari din şomaj: 126
pensionari (handicap): 265
pensionari M.A.P.N şi M.I.:21
pensionari civili :1778
Total pensionari: 2252 persoane

Situaţie anul 2009
pensionari agricultori:17
pensionari veterani de război: 48
pensionari din şomaj: 434
pensionari( handicap): 327
pensionari M.A.P.N. şi M.I.:27
pensionari civili:2265
Total pensionari: 3118 persoane

În anul 2009, s-a înregistrat un număr de 866 persoane, pensionate în plus
faţă de anul 2008. Aceste pensii sunt acordate fie prin cupoane de pensie în număr
de 2265, fie prin prin carduri, în număr de 597.
2.2.SĂNĂTATE PUBLICĂ:
Situaţia comparativă a personalului angajat la Spitalul orăşenesc ,,George Trifon”,
Năsăud, în anii 2008 - 2009:
Domenii de
activitate
medici
asistenţi
personal auxiliar
tesa
muncitori
personal sanitar
superior
medici care
lucrează cu liberă
practică
posturi vacante
medici
Total:

Spital
Număr angajaţi
anul 2008
18
101
58
21
35
2

anul 2009
22
91
56
19
29
-

Domenii de
activitate

Policlinică
Număr angajaţi

medici
asistenţi
personal auxiliar
---------muncitori
----------

anul 2008
10
13
5
-----1
-------

anul 2009
3
13
4
1

-

-

----------

----------

3

-

9

----------

----------

2

29
persoane

21
persoane

235
persoane

217
persoane
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Total:

Situaţia dotărilor şi internărilor pe secţii din Spitalului orăşenesc „Dr. George
Trifon”, Năsăud:
Total paturi: 205, din care pe secţii:
- interne: 55 paturi – 2187 internări;
- chirurgie: 40 paturi – 1223 internări;
- obstetrică-ginecologie: 38 paturi – 1837 internări;
- A.T.I.: 15 paturi – 347 internări, cu transfer din secţiile de bază;
- pediatrie: 25 paturi – 1185 internări;
- nou născuţi: 10 paturi – 600 internări;
- reumatologie: 12 paturi – 303 internări;
- neurologie: 10 paturi – 341
- număr secţii: 5;
- număr urgenţe:1;
- compartimente ( nou-născuţi , reumatologie, neurologie ): 3;
- număr linii gardă: 4;
- număr bolnavi, medie lunară, internaţi în anul 2009: 640 bolnavi;
- număr decese în spital în anul 2009: 28 de decese;
- dispensare medicale şcolare+stomatologie: 2 cu 2 medici şi 5 asistenţi la
Năsăud;
2.3. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI
1. Organizarea activităţii:
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Năsăud a fost înfiinţat prin
H.C.L. Năsăud, nr.12/24.03.2005. Activitatea acestui serviciu se desfăşoară în baza
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P. Năsăud.
Activitatea serviciului se raportează la deservirea unui număr de aproximativ
77.500 persoane din următoarele localităţi: Coşbuc, Dumitra, Feldru, Ilva Mare, Ilva Mică,
Leşu, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Nimigea, Parva, Poiana Ilvei, Rebra, Rebrişoara, Romuli,
Runcu Salvei, Salva, Telciu, Zagra şi oraşul Năsăud cu cele două cartiere, respectiv
Luşca şi Liviu Rebreanu.
În anul 2009 activitatea serviciului s-a desfăşurat pe baza actelor normative în
vigoare şi a planului de măsuri şi activităţi, sub coordonarea directă a şefului de serviciu.
2. Activităţi de pregătire:
- săptămânal şeful serviciului a studiat si a prelucrat cu întreg efectivul serviciului,
toate Ordinele, Instrucţiunile, Dispoziţiile si alte acte normative primite, pentru o pregătire
profesionala permanenta si de actualitate;
- lunar, s-au efectuat instruiri, cu întreg colectivul, cu privire la pregătirea
profesională, precum şi instruirea funcţionarilor conducători auto, cu privire la prevenirea
abaterilor rutiere;
- trimestrial, au avut loc convocări profesionale la nivelul serviciului judeţean,
ocazie cu care s-au clarificat o serie de probleme specifice ;
- trimestrial, au avut loc instruiri cu privire la exploatarea sistemului INFOSEC;
- au fost organizate instruiri pe linia prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie;
3. Activităţi de management:
- în perioada 12 -13.03.2009, activitatea serviciului nostru a fost verificată de un colectiv de
control al serviciului judeţean, în urma căruia s-au dispus o serie de măsuri în vederea înlăturării
neajunsurilor constatate:
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- cu ocazia desfăşurării alegerilor din anul 2009, s-au întreprins o serie de activităţi pentru
punerea în legalitate a cetăţenilor cu drept de vot şi tipărirea listelor electorale;
- s-au organizat controale şi instruiri la Centrul de plasament Năsăud şi Spitalul orăşenesc
„George Trifon” Năsăud – Secţia pediatrie şi secţia maternitate, cu privire la respectarea actelor
normative în vigoare, în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate pentru minorii
instituţionalizaţi, înregistrarea copiilor nou născuţi şi depistarea mamelor care şi-au abandonat copii
in spital;
- s-au întocmit procese verbale de distrugere a actelor retrase de la cetăţeni, respectiv B.I.,
C.I., C.A., C.I.P., precum şi certificate de stare civilă anulate;
- s-au centralizat principalii indicatori zilnic şi s-au întocmit situaţiile statistice lunar, trimestrial
şi semestrial, conform ordinelor primite;;
- au fost primiţi în audienţă un număr de 175 cetăţeni care au solicitat acest lucru, urmărinduse soluţionarea favorabilă a fiecărei cereri;
- au fost organizate 8 acţiuni cu staţia mobilă în localităţile arondate serviciului nostru, fiind
puse în legalitate cu acte de identitate un număr de 648 persoane;
- a fost coordonată activitatea necesară îndeplinirii sarcinilor ce revin serviciului nostru în
domeniul evidenţei populaţiei şi stare civilă pentru realizarea Proiectului PHARE privind
„Reglementarea situaţiei privind punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie rromă care constituie
cazuri sociale”
- au fost întocmite listele cu persoanele restanţiere care au fost înaintate posturilor de poliţie
arondate în vederea identificării şi punerii în legalitate cu acte de identitate a acestora ;
- în vederea intensificării activităţii de punere în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate, a
fost luată măsura publicării în mass-media locală a unor articole privind prevederile actelor
normative pe această linie, programul de lucru cu publicul şi actele necesare obţinerii unui nou act
de identitate;
4.Activităţi planificate:
Pentru anul 2009, volumul de muncă a reprezentat punerea în legalitate a unui
număr de 3701 de persoane, după cum urmează:
- 2332 persoane ce urmau să fie puse în legalitate în anul 2009;
- 1369 persoane rămase restante din anii anteriori;
La sfârşitul perioadei analizate au rămas în evidenţă un număr de 1917 persoane
nepuse în legalitate, din care:
din anul 2009
din anii anteriori
la expirare
la 14 ani

548
1369
1344
573

5.Activităţi desfăşurate:
În perioada analizată, au fost puse în legalitate, cu acte de identitate, un număr de
5280 persoane, astfel:
- cu cărţi de identitate un număr de 5250 ;
- cu cărţi de identitate provizorii un număr de 30;
- cu cărţi de alegător un număr de 3687.
Cărţile de identitate s-au eliberat pentru următoarelor motive:
- la expirare = 854
- la împlinirea vârstei de 14 ani = 996
- peste 18 ani =3
- la dobândirea cetăţeniei române=4
- la restabilirea domiciliului în România=9
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- la schimbarea numelui = 558
- la schimbarea rangului localităţii, a denumirii străzii,etc = 1095
- la schimbarea domiciliului = 1088
- la pierdere = 826
- în locul celor furate = 0
- la deteriorare =77
- prin procură specială= 59
- alte cazuri = 589
- la reşedinţă= 3
- CIP la reşedinţa pentru persoane cu CRDS = 5
Odată cu preschimbarea actelor de identitate s-au efectuat un număr de 1088
schimbări de domiciliu pentru persoane majore, care sunt însoţite de 475 de copii între
0-14 ani. S-au efectuat un număr de 1095 schimbări denumire străzii, renumerotare
imobil sau schimbarea rangului localităţii. S-au aplicat un număr de 231 vize de
reşedinţa, însoţiţi de 26 copii între 0-14 ani.
Pentru toate persoanele care au solicitat schimbarea domiciliului, stabilirea
reşedinţei, schimbarea denumirii străzii, schimbarea rangului localităţii, reorganizare
administrativ-teritorială şi renumerotare imobil s-au efectuat menţiuni in B.D.L. conform
aplicaţiei.
În această perioadă au fost luaţi în evidenţă un număr de 84 rromi care au fost
puşi în legalitate cu acte de identitate.
În perioada analizată au fost verificate în baza de date locală un număr de 10512
persoane, din care:
- pentru M.I.R.A. = 10488 pers.
- pentru alte ministere = 15 pers.
- pentru agenţi economici = 5 pers.
- pentru persoane fizice = 4 pers.
6.Activităţi pe linie de Ghişeu Unic
Pe linie de Ghişeu Unic în anul 2009 au fost primite şi soluţionate un număr de 634 cereri
pentru eliberarea şi preschimbarea paşapoartelor simple.
7.Activităţi pe linie de Stare Civilă
A. Desfăşurate de biroul de evidenţa populaţiei:
Au fost luate în evidenţă un număr de 931 persoane, după cum urmează:
- la naştere
- 918
- la dobândirea cetăţeniei - 4
- la restabilirea domiciliului în România -9
S-au efectuat un număr de 545 menţiuni de deces.
B. Desfăşurate de compartimentul de stare civilă:
- acte de naştere întocmite = 594, din care 27 transcrieri şi 0 pt. adopţie
- acte de căsătorie întocmite – 88, din care 9 transcrieri
- acte de deces întocmite – 109
- livrete de familie eliberate - 104
- adeverinţe eliberate pentru indemnizaţie, nou născut - 590
- adeverinţe pentru înhumare - 109
- certificate de naştere eliberate - 1282
- certificate de căsătorie eliberate - 133
- certificate de deces eliberate - 142
- eliberări certificate de naştere ca urmare a pronunţării unor sentinţe civile
de modificare in statutul civil al persoanei – 9
- comunicări pentru menţiuni trimise la alte primarii - 530
- comunicări pentru Biroul de Evidenta Populaţiei - 670 din care:
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- comunicări de naşteri - 594
- comunicări de modificări 0-14 ani – 6
- acte de identitate pentru decedaţi - 109
- menţiuni operate pe actele de stare civila - 1557
- deschideri proceduri succesorale - 75
- comunicări desfaceri casatorii - 80
- extrase pentru uz oficial, eliberate - 101
- adeverinţe eliberate pentru moştenitori – 11
- adeverinţe eliberate pentru casatorii in străinătate - 41
- contravenţii aplicate - 45, in valoare de 2175 RON.
- comunicări de deces operate pe listele electorale permanente - 45
- buletine statistice pentru naşteri, casatorii, decese – 1427
- dosare de transcriere înregistrate - 27
8. Activităţi pe linie de informatică:
Baza de date locală a fost actualizată conform metodologiei prin rectificarea datelor
de stare civilă - unde a fost cazul, s-au efectuat legăturile de familie inclusiv a minorilor 014 ani, s-au actualizat toate domiciliile, s-au cules şi actualizat vizele de reşedinţă, s-au
aplicat rapoartele de producţie C.I. si C.A. precum şi înmânările actelor de identitate
cetăţenilor, s-a actualizat baza de date cu menţiuni de deces pentru persoanele
decedate, în cursul fiecărei luni, cele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate precum şi
cele care au renunţat la cetăţenia română.
Au fost aplicate UG-urile, retururile, s-au actualizat arterele de circulaţie, Actbdjurile au fost executate conform graficului, baza de date locală a fost salvată lunar
conform Ordinelor de linie. De asemenea, preluarea imaginilor pentru producerea C.I. şi
paşapoarte s-a desfăşurat în condiţii optime. S-au întocmit liste cu restanţierii până la
31.12.2009 şi au fost distribuite posturilor de poliţie arondate în vederea clarificării şi
justificării nepunerii în legalitate a acestora; s-a întocmit situaţia tinerilor care au împlinit
18 ani şi s-a transmis la B.J.A.B.D.E.P. în vederea tipăririi C.A şi distribuirea acestora
persoanelor în cauză; s-au întocmit planurile de securitate a B.D.L. conform sistemului
IN.F.O.S.E.C.; s-au înlocuit parolele de acces în B.D.L. pentru funcţionarii autorizaţi.
9. Starea si practica disciplinară:
Activitatea cu publicul s-a desfăşurat în bune condiţii neavând sesizări şi reclamaţii
din partea cetăţenilor.
10. Activităţi neexecutate:
Din activităţile planificate nu s-au executat următoarele:
- cu toate că în cursul anului, trimestrial au fost atenţionate, în scris, toate posturile
de poliţie arondate, nu toate au realizat sarcinile din planul de măsuri pentru diminuarea
numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele
prevăzute de lege.
Exemplificăm unele comune cu număr foarte mare de restanţe, astfel: Feldru- 226
pers.; Telciu -154 pers.; Dumitra - 168 pers.; Zagra- 109 pers.; Nimigea -128 pers.;
Rebrişoara -133 pers.; Năsăud = 318 pers.
11. Dotarea serviciului:
În cursul anului 2009 precizăm că Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţa Persoanelor Năsăud a fost dotat cu 1 calculator, 1 scaner şi o imprimantă, primite în
urma unui proiect finanţat de Uniunea Europeană.
Nr.
Denumire activitate
2008
2009
crt.
1.
Număr total funcţionari
9
9
2.
Funcţionari cu studii superioare
5
7
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3.
4.

Persoane puse în legalitate cu acte de identitate
6399
5280
Schimbări de domiciliu odată cu preschimbarea
1109
1088
actelor de identitate
5.
Cereri de eliberare şi preschimbare de paşapoarte
1062
634
simple
6.
Număr de naşteri luate în evidenţă
844
918
6.
Număr de persoane luate în evidenţă la
4
4
schimbarea cetăţeniei
7.
Număr de persoane luate în evidenţă la
8
9
restabilirea în România
8.
Acte de deces întocmite
93
109
9.
Număr de activităţi cu staţia mobilă
8
10. Număr persoane puse în legalitate cu staţia
648
mobilă
La 01.01.2009 populaţia oraşului Năsăud era de 10.918 locuitori. Natalitatea
în anul 2008 a fost de 77,3 la mie, iar în anul 2009 de 84,08 la mie. Mortalitatea în
anul 2008 a fost de 8,52 la mie, iar în anul 2009 de 9,98 la mie. Numărul
schimbărilor de domiciliu a scăzut cu 1,89%, iar numărul de cereri de eliberare şi
preschimbare de paşapoarte a scăzut cu 40,30%.
2.4. ÎNVĂŢĂMÂNT
Situaţia elevilor, preşcolarilor şi cadrele didactice–didactice auxiliare, personal
nedidactic , din oraşul Năsăud în anul 2009:
1. Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud
- clasele IX - XII : 532 elevi
- clasele V - VIII : 120 elevi
- clasele I - IV : 135 elevi – Şcoala de Aplicaţie
- cadre didactice: 54, cadre didactice auxiliare: 7, personal nedidactic:14
Total : 787 elevi , din care:
- cu domiciliul în Năsăud : 487 elevi;
- din judeţ : 300 elevi;
- din alte judeţe: nu;
- exmatriculaţi: nu;
- abandon şcolar: nu;
- corigenţi: 21 elevi;
- olimpici la faza judeţeană: 105 elevi;
- olimpici faza interjudeţeană: 33 elevi;
- olimpici faza naţională: 3 elevi;
- evaluare în educaţie - clasament judeţean etapa II-a: 18 elevi;
- evaluare în educaţie – clasament naţional etapa II-a: 1 elev;
- număr elevi care beneficiază de burse sociale: 5 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse de merit: 7 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse studiu: 8 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse – bani de liceu: 190 elevi;
- număr elevi care beneficiază de subvenţii transport: 235 elevi;
2. Grup Şcolar Economic Năsăud
- clasele IX – XII: 669 elevi;
- cadre didactice: 40, cadre didactice auxiliare: 5, personal nedidactic: 8
Total : 669 elevi, din care:
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-

cu domiciliul în Năsăud: 424 elevi;
din judeţ: 245 elevi;
din alte judeţe:nu;
exmatriculaţi:nu;
abandon şcolar:nu;
corigenţi:77 elevi;
olimpici la faza judeţeană: 4 elevi;
număr elevi care beneficiază de burse sociale: 20 elevi;
număr elevi care beneficiază de burse – bani de liceu: 297 elevi;
număr elevi care beneficiază de subvenţii transport: 245 elevi;

3. Grup Şcolar Silvic Năsăud
- clasele IX- XIII şi Şcoala profesională de arte şi meserii: 385 elevi
- cadre didactice : 40 , cadre didactice auxiliare: 5, personal nedidactic: 8
Total : 385 elevi,din care:
- cu domiciliul în Năsăud: 22 elevi;
- din judeţ: 355 elevi;
- din alte judeţe: 8 elevi;
- abandon şcolar: nu;
- exmatriculaţi: 2 elevi;
- olimpici la faza judeţeană: 10 elevi;
- olimpici la faza naţională: 5 elevi;
- concursuri şcolare interjudeţene: 4 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse sociale: 6 elevi;
- număr elevi care beneficiază de subvenţii transport:150 elevi;
- număr elevi cazaţi în internat: 98 elevi;
- număr elevi cu abonament la cantină:105 elevi;
- încasări la Sala de sport în anul 2009: 7.000 lei;
4. Şcoala Generală ,,Mihai Eminescu” Năsăud:
- clasele I- IV: 281 elevi, Dealul Cucului: 6 elevi;
- Liviu Rebreanu: 25 elevi;
- clasele V- VIII: 309 elevi;
- corigenţi cl. I-IV-a:1 elev;
- corigenţi cl. V-VIII-a: 34 elevi;
- cadre didactice: 43, cadre didactice auxiliare: 11, personal nedidactic: 5
Total : 621 elevi, din care:
- cu domiciliul în Năsăud: 592 elevi;
- din judeţ: 29 elevi;
- din alte judeţe: 3 elevi;
- abandon şcolar: nu;
- exmatriculaţi:nu;
- corigenţi cl.I – IV-a: 1 elev;
- corigenţi cl. V-VIII-a: 34 elevi;
- olimpici la faza judeţeană: 23 elevi;
- olimpici la faza naţională: 2 elevi;
- elevi premiaţi la Concursul Paul Tanco: 8 elevi;
- elevi premiaţi la Concursul de poezie Mihai Eminescu:7 elevi;
- elevi premiaţi la Concursul judeţean de evaluare la matematică: 26 elevi;
- elevi premiaţi la Concursul judeţean de evaluare la limba română: 25 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse sociale: 21 elevi;
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număr elevi care beneficiază de subvenţii transport:15 elevi;
număr elevi care beneficiază de reducere abonament transport (50%), ruta –
Liviu Rebreanu şi retur: 42 elevi;
Valea Spinului
- clasele I –IV : 36 elevi;
- clasele V-VIII: 41 elevi;
- învăţământ primar- a doua şansă(peste 16 ani): 8 elevi;
- învăţământ secundar inferior (echivalent 10 clase): 34 elevi;
- număr elevi care beneficiază de burse sociale: 9 elevi;
Total : 119 elevi
Învăţământ special: 10 cadre didactice itinerare ( Rodna-1,Maieru-1,Sîng.Băi-1,
Feldru-1,Rebra-1,Năsăud-4, Telciu-1) – posturi arondate la centrele şcolare pentru
educaţie incluzivă din Bistriţa şi Beclean, activitatea rămâne în şcolile care sunt.
Grădiniţe:
5. Grădiniţa cu program prelungit……………….165 preşcolari
6. Grădiniţa cu program normal…………………. 50 preşcolari
7. Grădiniţa cu program normal (Bloc ANL )…...105 preşcolari
8. Grădiniţa Luşca………………………………… 20 preşcolari
9. Grădiniţa Liviu Rebreanu……………………… 20 preşcolari
10. Grădiniţa Valea Spinului………………………. 20 preşcolari
- personal angajat în cadrul grădiniţelor mai sus-menţionate: 23 cadre didactice;
12 cadre nedidactice; 3 persoane încadrate ca şi personal auxiliar.
Creşa:
11. Creşa……………………………………………..50 preşcolari, din care:
- cu o prezenţă 50% / lună, din motive de stare materială;
- cadre medicale: 4; personal auxiliar:5
12. Asociaţia Lacrima………………………………..24 copii
- cadre didactice: 8, cadre nedidactice: 1
13. Centrul de servicii sociale ……………………..63 copii
- cadre didactice:16, cadre didactice auxiliare:3, personal nedidactic:9
Situaţia studenţilor din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca , în
cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei – „Extensia Năsăud”
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei:
Specializare
Pedagogia învăţământului
primar-preşcolar
Continuare de studii
Învăţământ la distanţă –
psihologie
Masterat – consiliere
şcolară şi asistenţă
psihologică

An de studiu
anul I
anul II
anul III
-------

Număr studenţi
170 studenţi
70 studenţi
45 studenţi
12 studenţi

anul I

59 studenţi

anul I

27 studenţi
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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor:
Specializare
An de studiu
Număr studenţi
Finanţe, bănci şi
anul I
53 studenţi
contabilitate informatică de
anul II
27 studenţi
gestiune:
anul III
30 studenţi
Total: 493 studenţi
2. 5. ACTIVITATEA CASEI DE CULTURĂ „LIVIU REBREANU”, NĂSĂUD
Anul 2009 a reprezentat pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud şi o
recunoaştere internaţională, odată cu participarea Ansamblului „Someşana” la Festivalul
de Folclor „Italia de la Nord la Sud”, unde au primit atât aprecierea publicului cât şi a
juriului.
Cu sprijinul şi îndrumarea directă a Primăriei oraşului Năsăud şi Consiliului Local
Năsăud, activitatea Casei de Cultură şi-a îmbunătăţit şi diversificat conţinutul în direcţia
ridicării nivelului cultural al oraşului şi al înscrierii sale în circuitul valoric naţional.
Manifestările cultural - artistice s-au diferenţiat în funcţie de repertoriul formaţiilor artistice
proprii şi de ponderea participării diferitelor genuri interpretative la realizarea
spectacolelor artistice, de conţinutul, forma de realizare, punerea în scenă şi tonalitatea
scenariului propus. Principalele activităţi cultural-artistice la care Casa de Cultură „Liviu
Rebreanu” Năsăud a participat ca şi organizator sau ca şi colaboratori în anul 2009 pot fi
prezentate succint în calendarul de mai jos:
Calendarul principalelor acţiuni culturale pe anul 2009
IANUARIE – 15.01.2009
IANUARIE – 24.01.2009

FEBRUARIE – 02.02.2009
FEBRUARIE – 12.02.2009

MARTIE – 01.03.2009

MARTIE – 08.03.2009
MARTIE – 22.03.2009

- Simpozion „Mihai Eminescu”;
- viaţa şi opera lui Eminescu;
- participă profesori de specialitate şi elevi;
- spectacol folcloric dedicat „Zilei Unirii”
- participă Ansamblul „Someşana” şi ,,Someşana 2”
- Hora Unirii ;
-invitaţi:Primăria oraşului Năsăud şi Consiliul Local Năsăud,
profesori de istorie şi veterani de război.
- proiecte şi propuneri pentru acest an cu cele două
ansambluri folclorice, formaţia de muzică uşoară, grup
vocal şi solişti.
- Otilia Cazimir;
- viaţa şi opera;
- participa elevi de la Şcoala generală;
- simbolul mărţişorului;
- concurs de dans;
- alegerea de Miss şi Mister Mărţişor;
- invitaţi :profesori, elevi, personal de specialitate şi
consilieri locali;
- Ziua Internaţională a Femeii;
-spectacol folcloric cu cele două Ansambluri folclorice,
Grupul folcloric şi solişti
- preselecţie în localităţile care vor participa la concursul
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APRILIE
MAI
MAI - 24.05.2009

MAI – 25.05.2009

MAI – 26.05.2009

,,Someş pe marginea ta’’
- participarea Ansamblului ,,Someşana” la festivalul
concurs „Armonii de primăvară” de la Vişeu de Sus;
- pregătirea pentru festivalul Concurs de interpretare ,,De
Ispas la Năsăud’’
- Zilele Năsăudului;
- Maialul elevilor năsăudeni;
Festivalul Ansamblurilor folclorice;
- acţiuni culturale;
- lansări de carte;
- expoziţii;
- şedinţe festive;
- întreceri festive;
- prima zi de concurs de interpretare pentru copii;
- participă copii din toată ţara;
- recital;

MAI – 27.05.2009

- a doua zi de concurs de interpretare;
- participă tineri din toată ţara;
- recital;

MAI – 28.05.2009

- gala pe stadionul oraşului Năsăud;
- recital;
- Festivalul de muzică sacră ,,Tudor Jarda’’
- Ziua Internaţională a copilului;
- spectacol folcloric;
- participă copii de la şcolile din oraşul Năsăud;
- participarea Ansamblului ,,Someşana’’ la inaugurarea săli
de sport din comuna Dumitra
- pregătiri pentru turneul din străinătate cu Ansamblul
,,Someşana 2’’
- turneul va fi în una din următoarele ţări: Bulgaria, Grecia
sau Italia;
- pregătiri cu Ansamblul ,,Someşana’’ pentru turneul din
străinătate ;
- turneul : Croaţia, Spania, Israel;
- spectacol folcloric cu Ansamblul ,,Someşana’’ la Festivalul
,,Hora la Prislop’’.
- spectacol folcloric cu ansamblul ,,Someşana’’ la Festivalul
,,Rapsodia Trişcaşilor’’ din comuna Leşu;

MAI – 30.05.2009
IUNIE – 01.06.2009
IUNIE – 21.06.2009
IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE
SEPTEMBRIE - 24.09.2009
OCTOMBRIE - 08.10.2009
OCTOMBRIE – 25.10.2009
NOIEMBRIE
DECEMBRIE – 01.12.2008

- participarea Ansamblului ,,Someşana’’ şi ,,Someşana’’ 2
la ,,Ziua Gospodarului’’ din piaţa oraşului Năsăud;
- spectacol de divertisment;
- formaţia de muzică uşoară;
- participarea Ansamblului ,,Someşana’’ la Festivalul
,,Patru Barlea’’ din Dealul Ştefăniţei
- spectacol folcloric în localităţile : Liviu Rebreanu şi Luşca;
- spectacol de muzică uşoară;
- Spectacol dedicat „Zilei României”
- Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor ;
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DECEMBRIE - 09.12.2009
DECEMBRIE – 22.12.2008

- Cântece şi poezii patriotice;
- Participarea Ansamblului „Someşana” la Spectacolul
internaţional „Crossing Cultural Borders Through Dance”
din cadrul programului „Youth in Action”
- Concert de colinde;
- Spectacol de tradiţii şi obiceiuri din ţinutul Năsăudului;

2.6.PROTECŢIE SOCIALĂ – SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Obiectivul principal al Serviciului Public de Asistenţă socială este acela de a oferi
protecţie socială. În anul 2008 s-a pus în aplicare programul de măsuri şi acţiuni creat
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
unor situaţii de dificultate, protecţia persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale, program care a fost continuat şi în
anul 2009.
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Năsăud a fost
reacreditat la sfârşitul anului 2009 pentru o perioada de 3 ani, până în anul 2012, în
oferirea serviciilor sociale cu caracter primar, având următoarele activităţi principale:
evaluarea iniţială/activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale si de grup,
informare despre drepturi si obligaţii, consiliere cu privire la serviciile sociale.
Pe parcursul anului 2009, Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
oraşului Năsăud a oferit următoarele servicii şi prestaţii:
Situaţie comparativă - activităţi desfăşurate de către SPAS
Întocmit documentaţia necesară pentru
Anul 2008
Anul 2009
Alocaţii de stat
Alocaţii pentru copil nou-născut art. 25
L.416/2001
Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
conform L. Nr. 482/2006
Alocaţii complementare şi de susţinere pentru
familia monoparentală în conf. cu L. 105/2003
Dosare ajutor social stabilit în baza Legii
416/2001
Anchete
sociale (divorţ, reevaluare cazuri
plasament, locuinţe sociale, locuinţă ANL,bursă
socială, grad handicap, şcoală specială, asistenţi
personali, ajutoare de urgenţă, facilităţi impozite
şi taxe, ajutor social conf. L.416/2001, alocaţii
complementare şi de susţinere pentru familia
monoparentală, infracţiuni minori, internare
bătrâni centru, calculatoare, bani de liceu,
sesizări, creşă etc.)
Ajutoare de urgenţă
Dosare asistenţi personali ai pers. cu handicap
grav
Îndemnizaţii însoţitor
Plasamente-familial şi rezidenţial
Copii creşă
Curatele
Întocmire documentaţie persoane vârstnice41

283
94

155
87

111

109

888

915

82

71

2035

3300

251
34

176
39

17
24
22
4
4

29
15
8
4
4

cămin spital
Distribuire lapte praf copii 0-1 an - cutii
187
305
Adeverinţe eliberate L. 416/2001 privind venitul
340
300
minim garantat
Răspunsuri, sesizări
20
19
Dosare indemnizaţie creştere copil conf. O.G.
34
61
148/2005-privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului
Ajutor încălzirea locuinţei cu lemne de foc pentru
1045
1051
alţi titulari care nu beneficiază de ajutor social
Ajutor încălzirea locuinţei cu gaze naturale
562
562
lunar
lunar
Întocmit documentaţii privind Strategia de
îmbunătăţire a situaţiei rromilor în conf. cu HG
430/2001 şi HG 522/2006 pentru modificarea şi
completarea HG 430/2001 privind aprobarea
strategiei Guvernului României de îmbunătăţire
a situaţiei rromilor
Întocmit situaţia ajutoarelor sociale pentru care
lunar
lunar
se efectuează toate plăţile sociale
Raportarea statistică lunară pe perioada
lunar
lunar
sezonului rece a numărului de beneficiari de
subvenţie la gaze naturale şi ajutor încălzire
lemne.
lunar
lunar
Raportarea la CPL Concordia Cluj-Napoca şi
AJPS B-N a situaţiei privind beneficiarii de
subvenţie gaze naturale, pe perioada sezonului
rece noiembrie 2009- martie 2010
lunar
lunar
Raportarea la AJPS B-N a situaţiei privind
beneficiarii de ajutor încălzire lemne de foc, pe
perioada sezonului rece noiembrie 2009 - martie
2010.
trimestrială
trimestrială
Raportare la DMIS situaţie privind realizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale (L.116/2002 cu modif. şi
compl. ult.), situaţie privind acţiunile pe plan
local pentru aplicare Strategie îmbunătăţire
situaţie romi (HG 430/2001).
- Raportare anuală la Consiliul Concurentei a
situaţiei ajutoarelor de stat.
lunar
lunar
Deplasări la AJPS B-N cu dosare alocaţii de
stat, alocaţii complementare şi de susţinere
pentru familia monoparentală însoţite de
borderou, dosare de indemnizaţie pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
raportări statistice privind ajutorul pentru
încălzirea locuinţei, acordare de trusouri, ajutor
social etc.
Serviciul Public de Asistenţă Socială a colaborat cu Asociaţia Tineretul în Serviciul
Voluntar cu ajutorul căruia s-au realizat acţiuni de întrajutorare a persoanelor cu
dizabilităţi (zugrăvit, curăţenie), reparat şi zugrăvit holul locuinţelor sociale situate la et.
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IV din Str. Tudor Vladimirescu, s-au făcut acţiuni de strângere a gunoaielor menajere de
pe malul Someşului şi din oraş; cu Parchetul de pe lângă Tribunalul B-N în ceea ce
priveşte minorii infractori, Asociaţia Timdar Năsăud, cu ALOFM-Năsăud pentru găsirea
unor locuri de muncă, etc.
Au fost asistate un număr de 8 persoane vârstnice la Notarul public din Năsăud în
vederea încheierii unui contract de întreţinere viageră şi monitorizarea acestor cazuri.
Consiliere şi îndrumare în limita competenţei, a tuturor persoanelor vârstnice care ne-au
solicitat sprijinul şi a altor persoane cu diferite dizabilităţi (schizofrenie, oligofrenie,
tulburări de comportament etc.) Vizită la domiciliul persoanelor vârstnice pentru care a
existat riscul de marginalizare socială (un număr de 8 persoane). Colaborare cu diferite
instituţii pentru a veni în sprijinul persoanelor pentru care există risc de marginalizare
socială (Cămin Spital Beclean, Spital neuropsihiatrie Bistriţa,Cluj Napoca, Cămin bătrâni
Bistriţa, Nuşeni, Complexul de Servicii Sociale Năsăud, Spitalul oraşului Năsăud,
bisericile de pe raza oraşului, şcolile, ALOFM etc.)
Colaborare cu DMIS B-N şi poliţia oraşului Năsăud pentru combaterea violenţei. A
fost înregistrat un caz de violenţă. Au fost distribuite un număr de 15960 kg făină şi
4560 kg zahăr pentru un număr de 1140 de persoane beneficiare de ajutor social,
şomeri, pensionari cu pensii mai mici de 400 lei, pensionari cu grad de handicap prin
programul U.E.
În anul 2009 au fost repartizate un număr de 25 locuinţe sociale în blocul 2 din
str.Tudor Vladimirescu, beneficiind un număr de 25 de familii (27 copii, 8 bărbaţi şi 15
femei) şi s-a repartizat o locuinţă socială situată la etajul IV din bl. Tudor Vladimirescu,
unei familii monoparentale cu 4 copii.
Serviciul Public de Asistenţă Socială este la nivel local, principalul furnizor de
servicii sociale care implementează legislaţia specifică prevenirii şi combaterii
fenomenului de marginalizare socială. Este un serviciu cu o activitate în dezvoltare, care
justifică alocarea de resurse umane şi materiale, creşterea performanţelor serviciului
printr-un număr mai mare de persoane asistate,personal specializat şi posibilitatea
suplimentării angajaţilor în funcţie de necesităţi. În anul 2009 s-a înfiinţat prin HCL
Consiliului comunitar consultativ în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
Serviciul Public de Asistenţă Socială a derulat în parteneriat cu Şcoala Generală
Mihai Eminescu Năsăud activităţile din în proiectul „Şcoala părinţilor” şi a distribuit gratuit
un număr de 40 de cărucioare pentru persoane cu handicap, cărucioare primite donaţie
de la Fundaţia St. Roemenië Groep Schoonebeek din Olanda. La finele anului 2009
exista un număr total de 4500 de beneficiari, 1500 de familii beneficiare şi 500 de
beneficiari persoane singure.
2. 7. ŞOMAJ
Situaţia şomerilor din oraşul Năsăud
Anul 2008:
- şomeri înregistraţi la data de 31.12.2008: 129 persoane
- persoane angajate din şomaj – 2008: 564 persoane;
- numărul mediu a persoanelor în căutarea unui loc de muncă: 91 persoane.
Anul 2009:
- şomeri înregistraţi la data de 31.12.2009: 431 persoane;
- persoane angajate din şomaj – 2009 :179 persoane;
- număr locuri de muncă oferite prin Agenţia de Şomaj Năsăud -2009 : 347;
- număr locuri de muncă ocupate din cele oferite:339;
- cursuri organizate pentru recalificare şomeri: 9 cursuri cu 160 persoane înscrise.
43

Se poate observa faptul că faţă de anul 2008, la finalul anului 2009 numărul
şomerilor din oraşul Năsăud a crescut cu 302 persoane, datorită crizei economice,
respectiv creşterea numărului de şomeri a fost de 3,34 ori mai mare faţă de
31.12.2008.
2.8.GESTIUNEA DEŞEURILOR, SALUBRIZARE, MEDIU ŞI TRANSPORTURI
Activitatea Compartimentului, are la bază un pachet de legi, Hotărâri de Guvern,
Hotărâri ale C.L.N., Norme sanitare elaborate pentru satisfacerea cererii cetăţenilor din
oraşul Năsăud şi cele două cartiere Luşca şi L. Rebreanu.
În anul 2009, compartimentul care are in structura de conducere doi
referenţi şi face parte din aparatul de specialitate al primarului, a desfăşurat următoarele
activităţi:
- salubrizare – o echipă formata din 12 muncitori necalificaţi, a asigurat
salubrizarea în schimb de noapte sau de zi măturând şi debarasând coşurile de gunoi pe
străzile oraşului, am curăţat şi întreţinut şanţurile şi rigolele precum şi căminele de
scurgere pluvială
Conform convenţiei cu A.J.O.F.M. din luna mai, s-au încadrat 10 persoane
din rândul şomerilor pe perioadă determinată până la 31 decembrie 2009, conform Legii
76/2002, din care o parte au completat necesarul de forţa de muncă la salubrizare, şi cu
ceilalţi s-a format o echipă pentru mediu.
- mediu – cu echipa respectivă s-a acordat o atenţie deosebită pentru
întreţinerea în stare de curăţenie a malurilor râului Someşul Mare şi decolmatării văilor
care traversează oraşul respectiv Valea Caselor , Malului , Spinului şi Podului, precum şi
zonele din exteriorul cartierelor unde se formează frecvent depozite clandestine de
deşeuri. Acţiunile de decolmatare s-au efectuat în regim propriu şi cu utilaje închiriate.
Din cei 10 angajaţi prin această formă, la sfârşitul anului au mai rămas doar 8. La Legea
416/2001 privind venitul minim garantat, pe parcursul anului am avut un număr cuprins
între 11 şi 17 persoane, care au de prestat între 2 şi 10 zile pe lună, muncă în folosul
comunităţii. O parte dintre aceştia au asigurat curăţenia în cartierul de blocuri, şi restul au
completat echipa de mediu şi cea de la zone verzi. Pentru colectarea selectivă a PETurilor s-au confecţionat în colaborare cu S.C. G.C.L. S.A. 7 recipiente amplasate în
preajma punctelor gospodăreşti, în cursul anului colectând 3870 kg. S-au confecţionat şi
amplasat acolo unde era nevoie un număr de 26 tăbliţe avertizoare cu depozitarea
gunoaielor interzisă. La controalele efectuate de inspectori de la Garda de Mediu,
Sistemul de Gospodărire a Apelor rezultatele au fost bune.
- gospodărie comunală - s-au achiziţionat 74 coşuri de gunoi în valoare de
13.950 lei, care s-au montat pe B-dul Grănicerilor şi Piaţa Unirii. Cele vechi s-au
recondiţionat şi montat pe străzi care nu au avut în dotare coşuri cum ar fi str. Crinului, T.
Tudoran, M. Eminescu şi T. Vladimirescu. S-au achiziţionat un număr de 50 de bănci în
valoare de 19.000 lei, care s-au completat la scările blocurilor. S-a înfiinţat un nou punct
gospodăresc în zona de blocuri, iar la altele 6 s-au confecţionat porţi pentru a nu mai
avea câinii acces la containere şi a împrăştia gunoiul. Cele 11 containere de gunoi
stradal, amplasate pe raza oraşului, folosite de echipa de la salubrizare, confecţionate din
tablă zincată şi având un grad ridicat de uzură, au fost înlocuite cu altele din plastic.
Am organizat şi supravegheat acţiunile sub egida ,,Zilele curăţeniei de
primăvară,, şi ,,Zilele curăţeniei de toamnă,, unde au fost implicate toate echipele de
muncitori. Din păcate nu am găsit înţelegerea cuvenită la toate instituţiile oraşului şi
gospodăriile particulare pentru a lua parte la aceste acţiuni.
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În colaborare cu ARDDZI-RL RODNA, prin formarea a două grupuri de
iniţiativă, am achiziţionat şi montat două parcuri de joacă pentru copii în cartierul Luşca şi
Liviu Rebreanu, care în primăvara acestui an, urmează a se finaliza. Valoarea totală este
de 40.000 lei, din care contribuţia Primăriei este în valoare de 11.760 lei
Urmare solicitării Ministerului Mediului prin Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bistriţa-Năsăud, s-a respectat programul de colectare a DEEE „Marea Debarasare” care
a fost programată în fiecare primă zi de sâmbătă a fiecărei luni. Astfel pe întreg anul
2009, s-au colectat 4.886 kg deşeuri.
Compartimentul a organizat acţiunea de dezinsecţie şi deratizare la spaţiile
aferente domeniului public respectiv primărie, bibliotecă, sere, locuinţe sociale, creşă,
sală de nunţi, si cele două cămine culturale din cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu, acţiuni
evaluate la 20.026 lei.
În cadrul compartimentului s-au depus, verificat şi completat dosare pentru
locuinţe. Astfel s-au depus un număr de 38 dosare pentru locuinţe ANL şi 41 dosare
pentru locuinţă socială.
Au fost înregistrate un număr de 26 sesizări si reclamaţii, la care în comisii au fost
efectuate deplasări la faţa locului, 20 dintre acestea fiind soluţionate conform
competentelor, iar 6 au fost recomandate a se adresa instanţelor judecătoreşti.
În ceea ce priveşte activitatea de transport au fost înregistrate un număr de 7
mopede, s-au acordat 5 autorizaţii de transport, 17 autorizaţii taxi din care 3 au fost
retrase la cererea titularului autorizaţiei de transport, s-au avizat anual certificate de
înregistrare mopede şi vehicule care nu se supun înmatriculării.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr.195/2002,
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul
2009 s-au înregistrat:
- un număr de 7 mopede;
- un număr de 6 vehicule;
- un număr de 1 atelaj;
- un număr de 2 permise de liberă trecere.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire
Colectare selectivă PET-uri
Colectare deşeuri electrice şi
electronice
Număr de cereri înregistrate
pentru locuinţe sociale
Număr de dosare ANL înregistrate
Număr de abonaţi canalizare
Număr de abonaţi furnizare gaz

U.M.

2008

2009

kg

la nivel de
şcoală

3870

kg

11.280

4.886

23

41

46
6920
2021

38
7017
2252

În total, s-au depus 174 dosare ANL, din care 99 au fost neelegibile şi 75
eligibile. De asemenea s-au depus în total 77 de dosare sociale.
Numărul de abonaţi la reţeaua de canalizare a crescut cu 1,38% în 2009, faţă
de 2008.
Numărul de abonaţi la reţeaua de gaz a crescut cu 10,26% în 2009, faţă de
2008.
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2.9. COMUNICAREA CU CETĂŢEANUL
În anul 2009, compartimentul Relaţii cu publicul şi informaţii publice, a asigurat
informarea cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici cu privire la
competenţele serviciilor din cadrul Primăriei oraşului Năsăud pentru soluţionarea
problemelor acestora:
- s-au pus la dispoziţia cetăţenilor documente necesare, formulare tip şi fişe de
informaţii publice conform Legii nr.544/2001, întocmite împreună cu serviciile din cadrul
Primăriei oraşului Năsăud, în vederea obţinerii de către cetăţeni a actelor şi documentelor
eliberate de primărie;
- s-au asigurat rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public, organizarea şi
funcţionarea punctului de informare-documentare şi s-au primit solicitările privind
informaţiile de interes public având în acest sens un registru special;
- s-a afişat şi publicat Buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care
cuprinde informaţiile de interes public, comunicate din oficiu, prevăzute la art.5, din Legea
nr.544/2001;
- s-a adus la cunoştinţă publică hotărârile cu caracter normativ şi s-a comunicat
persoanelor interesate hotărârile cu caracter individual;
- s-au întocmit un număr de 48 procese-verbale de afişare şi de rezultat al afişării a
proiectelor de hotărâre conform Legii 52/2003;
- s-au întocmit un număr de 22 procese verbale ale şedinţelor CLN ordinare şi
extraordinare;
- S-au întocmit un număr de 153 procese-verbale de afişare a publicaţilor de vânzare
imobiliară si mobiliara privind executările judecătoreşti;
- s-au întocmit 29 de NOTE pentru obţinere acordului de mediu în urma afişării
anunţurilor publice de intenţie a persoanelor fizice şi juridice
- s-au întocmit 12 procese-verbale de afişare privind tabelul nominal cu persoanele care
trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunităţii
- s-au întocmit 3 procese-verbale de afişare privind concursurile organizate de PON
pentru ocupare posturi funcţii publice;
- s-au întocmit un număr de 5 procese verbale de afişare a listelor cu certificatele de
urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare emise.
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

SITUAŢIE COMPARATIVĂ ÎNREGISTRĂRI
ANUL
TOTAL ÎNREGISTRĂRI
2006
20819
2007
22534
2008
24293
2009
24466
TOTAL ÎNREGISTRĂRI pe anul 2009- 24466

compartiment stare civilă
3465
serviciul local comunitar de evidenţă a persoanelor
817
serviciul de asistenţă socială
1613
TOTAL CERERI INREGISTRATE - 11616, din care:
cereri pentru locuinţa ANL
67
cereri pentru locuinţe sociale
54
cereri angajare
23
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adeverinţă vechime
modificări în registrul agricole
adeverinţă stare materiale
bilete de proprietate
certificate de producător
note de constatare si procese verbale de recepţie
adeverinţă destinaţie teren
autorizaţii P.F.A, I.I, I.F.
autorizaţii anulate P.F, A.F.
adeverinţă salar
atestări fiscale
declaraţii de impunere
certificate de urbanism construcţii
autorizaţii de construire
autorizaţii branşamente apă, canal, curent electric
avize reparaţii imobile
anchete sociale
ajutoare de urgenţă
ajutoare sociale Legea 416/2001
acordare subvenţie pentru încălzire cu gaz
acordare subvenţie pentru lemne de foc
alocaţie nou născuţi
alocaţii de stat
alocaţie complementară
acordare de trusou nou născut
adeverinţe eliberate Legea 416/2001
indemnizaţie creştere copil
TOTAL ADRESE
ALTELE

2
219
1320
65
43
62
63
47
67
553
1383
657
111
45
10
38
3300
176
71
562
1051
87
155
915
109
300
61
5173
1791

TOTAL SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII: 34
- construire fără aprobare;
- blocare spaţiu public;
- tulburare posesie;
- nerespectare autorizaţii de construire;
- tulburare ordine publică;
- blocare aerisire la bloc;
- tăiere arbori fără aprobare.
Acest compartiment a asigurat organizarea audienţelor, prin intermediul
secretariatului dar şi transmiterea de informaţii de interes public către mass-media locală,
furnizarea de informaţii către cetăţeni, activitatea de înregistrare şi repartizare a
documentelor precum şi cea de expediere şi comunicare a răspunsurilor la cererile
formulate.
În cadrul programelor de audienţe al Primăriei oraşului Năsăud, audienţe adresate
domnului primar, în anul 2009 s-au înscris un număr total de 150 cetăţeni, mai mult cu
99 de cetăţeni faţă de anul 2008.
Solicitările celor audiaţi au fost repartizate spre rezolvare următoarelor
compartimente:
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- SPAS/Gospodărie Comunală – 70 cereri: repartizare ANL sau locuinţe sociale,
ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, solicitării bolnavi şi invalizi (scaune cu rotile, cadre,
etc.;
- Urbanism – 26 – demolări, alunecări de teren, neînţelegeri limite de proprietate;
- Agricol-topo/Juridic – 22 – retrocedări, atribuiri terenuri, probleme legate de atribuiri
de terenuri şi punere în posesie, conform legislaţiei în vigoare, altele decât atribuirile de
teren aferent construcţiilor, înscrieri in Registrul agricol;
- Tehnic-investiţii/Drumuri – 15 – deviere şanţ, protecţie mal;
- Stare civilă – 9 – preschimbare certificat căsătorie/naştere, cerere transcriere
naşteri/căsătorii/decese, cereri procedură succesorală.
- Resurse umane – 2 – cereri de angajare.
- Diverse – 6 – eliberări acte arhivă.
Compartimentul Relaţii cu publicul a expediat prin poştă 27.435 de
documente ceea ce reprezintă o valoare a timbrelor poştale de 11000 lei, iar alte
929 de documente au fost expediate cu condicile de corespondenţă.
2.10. RESURSE UMANE
La începutul anului 2009 la Primăria oraşului Năsăud era un număr de 49 angajaţi
(37 funcţionari publici şi 12 personal contractual), iar la serviciile de interes local 106
angajaţi.
Compartimentul resurse umane, salarizare şi-a desfăşurat activitatea specifică
politicilor de personal, conform legislaţiei în vigoare şi anume:
 în trimestrul I s-a trimis documentaţia la ANFP, Bucureşti pentru avizarea
funcţiilor publice. S-a obţinut avizul favorabil, iar în urma acestuia s-a întocmit
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate consiliului
Local;
 s-au întocmit fişele de evaluare pentru personalul contractual pe care le-am
predat şefilor de servicii pentru a fi completate, iar pe baza lor s-a stabilit salariul
de bază anual;
 s-a urmărit întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de la serviciile
publice de interes local şi s-a asigurat gestionarea acestora;
 s-au vizat semestrial legitimaţiile de serviciu pentru angajaţii primăriei, precum şi
legitimaţiile consilierilor locali;
 s-a completat registrul cu evidenţa declaraţiile de avere şi declaraţiile de
interese ale funcţionarilor publici şi aleşilor locali.
 s-au întocmit dispoziţii şi rapoarte cu privire la acordarea de premii şi stimulente
salariaţilor din cadrul Primăriei oraşului Năsăud şi serviciile publice subordonate
consiliului Local;
 s-a asigurat crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a
funcţionarilor publici (programul electronic Dosar profesional), cât şi a
personalului contractual (programul electronic Revisal) pe baza dispoziţiilor de
angajare, promovare, majorare sau încetare a raporturilor de muncă.
 s-au întocmit lunar statelor de plată pentru personalul de la aparatul de specialitate
al primarului şi serviciile publice de interes local;
 s-a întocmit planul anual de perfecţionare a personalului, pe baza propunerilor
şefilor de birou;
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s-au eliberat adeverinţe de salarizare şi copii de pe carnetele de muncă pentru
angajaţii din aparatul propriu şi serviciile publice subordonate consiliului Local, pe
baza cererilor înregistrate.

Sinteza activităţii pe anul 2009:
Pe parcursului anului 2009 s-au făcut 9 angajări pe durată nedeterminată (2
funcţionari publici şi 7 personal contractual) şi 12 angajări pe durată determinată. A
încetat activitatea pe durată nedeterminată a 4 contracte de muncă şi a 13 contracte
de muncă pe durată determinată. Au fost suspendate 2 raporturi de serviciu.
S-au întocmit:
 1 dispoziţie pentru avansarea în treaptă a funcţionarilor publici;
 2 dispoziţii pentru promovare după debut;
 1 dispoziţie pentru ajutorul de deces;
 1 dispoziţie privind sancţiuni disciplinare;
 2 dispoziţii pentru suspendarea din funcţie;
 5 dispoziţii privind constituirea de Comisii de concurs.
Compartimentul resurse umane, salarizare a organizat pe parcursul anului 2009, 6
concursuri şi examene (cu 11 mai puţine decât în anul 2008), a redactat 4 proiecte de
hotărâri. De asemenea, a preluat şi gestionat 46 de formulare cuprinzând declaraţii de
avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi 17 declaraţii de avere şi declaraţii de
interese ale aleşilor locali.
Au fost gestionate 301 tranşe de concedii de odihnă ale salariaţilor şi au fost
înregistrate pe parcursul anului 76 concedii medicale.
La cererile de angajare (în număr de 23), şi cererile pentru eliberarea de
adeverinţe din care să reiasă sporul de vechime şi alte sporuri de care au beneficiat foştii
salariaţi ai Primăriei oraşului Năsăud (în număr de 2), am răspuns acestora în termenul
legal. Au fost eliberate 553 adeverinţe de salarizare.
2.11. INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢIII EXTERNE
Activitatea şi relaţia pe care compartimentul de integrare europeană o desfăşoară
cu alte instituţii:
Compartimentul de integrare europeană şi managementul proiectelor cu
finanţare internaţională a continuat activităţile întreprinse în anul 2008 şi în decursul
anului 2009, activităţi care s-au axat pe comunicarea cu celelalte compartimente din
interiorul instituţiei, pe comunicarea cu alte instituţii din afară care au acelaşi specific şi a
iniţiat relaţii de colaborare cu alte ţări din Uniunea Europeană.
Bagajul informativ necesar desfăşurării acestor activităţi este unul de specialitate,
informaţiile despre Uniunea Europeană fiind preluate şi prelucrate pentru a ajunge cât
mai concentrat şi cu un conţinut cât mai clar la beneficiarul final, care este cetăţeanul:
„Ziua Europei” sau „Zilele Mobilităţii Europene” sunt numai două exemple de activităţi
pe care acest compartiment le coordonează activ, anual.
În anul 2009, compartimentul de integrare europeană în parteneriat cu Centrul
Europe Direct din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a desfăşurat o
activitate de informare a şcolilor de pe raza oraşului Năsăud cu privire la instituţiile
Uniunii Europene, cetăţenia europeană, alegerile europarlamentare, a furnizat pliante şi
alte materiale informative şi a iniţiat o serie de demersuri pentru realizarea unor înfrăţiri
cu alte localităţi din spaţiul european.
În data de 8 aprilie 2009, am organizat, împreună cu serviciul public de asistenţă
socială din cadrul Primărie, „Ziua Internaţională a Romilor”. Această activitate a
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presupus organizarea unui spectacol artistic şi concurs de dans tradiţional la Şcoala
Valea Spinului, concurs premiat cu diplome din partea Primăriei;
Activităţi derulate cu ocazia zilei de 9 Mai „Ziua Europei”: (concurs de desene pe
asfalt; concurs de poezii dedicate zilei de 9 Mai; defilarea elevilor cu baloane şi steguleţe,
distribuire de fluturaşi şi materiale informative despre Uniunea Europeană; seminar de
informare şi prezentare în power point a istoricului Uniunii Europene cu elevii Şcolii
Generale „Mihai Eminescu”, Năsăud şi a tematicii „9 Mai 2009 – Anul European al
creativităţii şi Inovaţiei.
În perioada 16-22 septembrie 2009 a derulat o serie de activităţi cu ocazia
„Săptămânii Mobilităţii Europene” , activităţi realizate pe tematica „Îmbunătăţirea
Climatului în oraşe”.
Cu ocazia zilei de 1 octombrie 2009, ,,Ziua Internaţională a Vârstnicilor”, s-au
desfăşurat următoarele activităţi: deschiderea festivă; program artistic dedicat
persoanelor vârstnice susţinut de către ansamblul „Someşana” al Casei de Cultură „Liviu
Rebreanu”,Năsăud şi de către Clubul de dans sportiv Bistriţa, tombolă cu premii, precum
şi acordarea de diplome şi flori persoanelor vârstnice.
În anul 2009 compartimentul de integrare europeană s-a înscris în Reţeaua
Comunicatorilor REGIO pentru Transilvania de Nord, proiect iniţiat de către Agenţia
de Dezvoltare Nord-Vest.
Compartimentul a adus la cunoştinţa primarului programele propuse spre finanţare
de către Uniunea Europeană şi alte instituţii finanţatoare, prin rapoarte informative cu
privire la oportunităţile oferit de aceste finanţări, după cum urmează:
 raport informativ cu privire la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă”;
 raport informativ cu privire la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea, modernizarea, echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”;
 raport informativ privind oportunitatea oferită de Programul „Europe for Citizen
2007-2013”, Action 1, Active Citizens for Europe, Measure 1.1. „Town
Twining Citizens` Meeting” – Phase 4;
 raport informativ privind oportunitatea oferită de Programul Youth in Action,
Acţiunea 1.1. - Schimb de tineri;
Totodată compartimentul de integrare europeană a iniţiat un raport privind iniţierea
unui Proiect de Hotărâre, referitor la însuşirea a 3 variante de stemă a oraşului
Năsăud.
În cursul anului 2009, compartimentul a derulat următoarele activităţi:
- a asigurat mediatizarea proiectelor şi programelor finanţate din fonduri externe, către
cetăţenii oraşului, prin mijloacele mass-media: ziarul „Mesagerul”, ziarul „Răsunetul” şi pe
site-ul propriu;
- a răspuns în termen la toate adresele şi solicitările adresate şi a întocmit planul de
relaţii externe pe anul 2009 şi fişa de prezentare a localităţii atât în limba română
cât şi în limba engleză;
- în calitate de membru fondator al Asociaţiei ProSomeş, a participat la elaborarea şi
scrierea cererii de finanţare şi a bugetului pentru depunerea proiectului ,,GAL
PROSOMEŞ – pentru o dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale din Bazinul
superior al Someşului Mare” finanţat prin Axa 4 LEADER a Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală, cu durată de implementare 4 luni;
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- a întocmit cererea de finanţare şi dosarul cu toate documentele necesare depunerii
proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare ambulatoriu de specialitate din
cadrul Spitalului Orăşenesc ''Dr. George Trifon'' din cadrul Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea,
modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, proiect înregistrat sub nr.
unic NV/19/3/3.1/276/27.07.2009 şi declarat eligibil dar aflat pe lista de aşteptare al ;
- pe parcursul anului 2009, prin intermediul compartimentului de integrare europeană
s-au realizat o serie de acţiuni precum: întocmirea raportării finale narative şi financiare
din cadrul proiectului şi depunerea acestui raport la Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare,
diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul Grupului mixt de lucru pentru romi şi
informarea cetăţenilor de etnie romă cu privire la dosarele depuse pe rolul instanţelor de
judecată, precum şi completarea acestor dosare cu acte doveditoare ale proprietăţii
acţiuni realizate pentru finalizare Proiectului Phare 2005/017-553.01.01.19,
„Reglementarea situaţiei privind punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă
care constituie cazuri sociale”;
- a menţinut sistemul ISO şi IQNet la nivelul Primăriei Oraşului Năsăud, şi a pregătit
două audituri de supraveghere pentru menţinerea acestui sistem şi pentru recertificarea
lui şi a participat activ în organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie şi a
lansării volumului I al Monografiei Oraşului Năsăud.
Proiecte şi parteneriate încheiate în anul 2009:
În anul 2009 compartimentul de integrare europeană a participat la elaborarea a 4
cereri de finanţare a unor proiecte din fonduri europene şi a implementat cu succes 2
proiecte cu finanţare europeană după cum urmează:
a) proiecte depuse spre finanţare: proiectul „Reabilitare, modernizare,
dezvoltare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Orăşenesc ''Dr.
George Trifon'' din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea, modernizarea,
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, proiect înregistrat sub nr. unic
NV/19/3/3.1/276/27.07.2009, declarat eligibil şi proiectul cu titlul „Năsăud a
clean town”(Năsăudul – un oraş curat), depus la Ambasada Japoniei în
România în cadrul Programului Asistance for Grassroots Human Security
Projects for 2009, necâştigat;
b) proiecte finanţate: proiectul cu nr. 162898 finanţat prin Programul Europa
pentru cetăţeni, Măsura 1- „Înfrăţirea între oraşe”, titlul proiect „Working
together for a united Europe”, proiect care s-a finalizat prin semnarea unui
acord de înfrăţire semnat între oraşul Năsăud şi oraşul Mandello del Lario –
Italia, precum şi a unei înţelegeri de colaborare semnate între oraşul Năsăud
şi oraşul Mlawa-Polonie, înţelegere ce se va finaliza în anul 2010 cu semnarea
acordului de înfrăţire şi proiectul cu nr. RO-11-143-2009-R3 din cadrul
Programului „Youth in Action”, Action 1.1. – Youth exchange, cu titlul
„Crosssing Cultural Borders Through Dance”, proiect în cadrul căruia s-au
derulat activităţi cu participarea tinerilor din Năsăud-România, Quartucciu –
Italia şi Antalya - Turcia, şi în cadrul căruia tinerii au organizat un spectacol
internaţional de dansuri specifice celor trei ţări implicate în proiect şi au
promovat metode de învăţare non-formală, după care la final, fiecare din cei 33
de participanţi din cadrul proiectului au primit certificate YouthPass.
Primăria Oraşului Năsăud a încheiat prin intermediul compartimentului de integrare
europeană, pe parcursul anului 2009 o serie de acorduri de parteneriat, în urma cărora a
beneficiat de transfer de know-how şi dotări materiale, după cum urmează:
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parteneriat încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în
cadrul proiectului „Creşterea accesului la servicii de internet”, şi în urma
căruia în oraşul Năsăud au fost montate un număr de 2 hot-sporturi care
furnizează internet wireless;
parteneriat încheiat cu Centrul Europe Direct – Bistriţa - în cadrul „Campaniei
de informare europeană” – 9 Mai 2009;
parteneriat încheiat cu Societatea Culturală ASTRA în cadrul Programul Cultural
“Europeni prin tradiţii şi valori culturale”;
două parteneriate încheiate cu Grupul de iniţiativă Luşca şi Grupul de iniţiativă
Liviu Rebreanu pentru realizarea a două proiect, după cum urmează: „Parc de
Joacă Liviu Rebreanu”, finanţat prin Schema de Granturi Mici în cadrul
componentei de proiect Regenerare Socio-Economică din împrumutul nr.4759RO- implementată de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
Industriale şi „Parc de Joacă Luşca”, finanţat prin Schema de Granturi Mici în
cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economică din împrumutul
nr.4759-RO- implementată de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a
Zonelor Industriale;
parteneriat încheiat cu Asociaţia părinţilor din cadrul Şcolii Generale „Mihai
Eminescu” Năsăud în cadrul proiectului „Un climat de muncă sănătos”, finanţat
prin Schema de Granturi Mici în cadrul componentei de proiect Regenerare
Socio-Economică din împrumutul nr.4759-RO- implementată de Agenţia Română
pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale;
parteneriat încheiat cu Asociaţia Anti GAP în cadrul proiectului „I giovani
riducono le distanze în cadrul Programului Ad Altiora „Inclusione sociale” –
FSE 2007-2010, Linea 2 Giovani, Attivita g.5.1. depus de Primăria din Marrubiu
- Italia;
parteneriat încheiat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială În acdrul proiectului
„Un viitor mai bun pentru femei , proiect cu desfăşurare până în iunie 2011.
III.

APĂRARE, ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ:

3.1. PROTECTIE CIVILĂ – INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI
SERVICIUL VOLUNTAR DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI NĂSĂUD
În oraşul Năsăud, în cadrul Primăriei, funcţionează un Inspectorat pentru Situaţii
de Urgenţă şi un Serviciu Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, încadrate cu formaţii de
intervenţie.
La nivelul I.S.U. – S.V.S.U funcţionează un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, încadrat cu un număr de 33 membri voluntari, conform organigramei aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 22.05.2005.
Pe parcursul anului 2009 au fost actualizate şi modificate planurile de
intervenţie în conformitate cu legislaţia nou apărută după cum urmează:
‐ Planul de evacuare în caz de dezastre sau calamităţi majore;
‐ Planul de acoperire a riscului şi intervenţie în caz de calamităţi;
‐ Planul de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor;
Nivelul capacităţii de protecţie civilă: înştiinţare – alarmare – comunicaţii
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, formaţiunile de intervenţie organizate în
cadrul Primăriei oraşului Năsăud dispun de următoarele dotări privind alarmarea
populaţiei şi comunicarea între echipele de intervenţie astfel:
- pe raza oraşului sunt instalate un număr de 5 sirene electrice şi una electronică de
600 W acţionată din centrala de alarmare pe unde radio, aceasta din urmă achiziţionată
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în anul 2009. Totodată în dotarea I.S.U. există un autoturism de teren Aro dotat cu staţie
de alarmare şi comunicare prin voce, în vederea efectuării de anunţuri către populaţie;
- pentru coordonarea în teren a echipelor de intervenţie în dotarea I.S.U. există o
staţie centrală de emisie-recepţie şi un număr de 5 staţii portabile. De asemenea este
asigurată şi comunicarea prin telefonia fixă şi mobilă.
Adăpostirea:
În oraşul Năsăud gradul de adăpostire a populaţiei şi salariaţilor este asigurat în
proporţie de 18% în adăposturi de protecţie civilă şi 82% în adăposturi neamenajate şi
subsoluri ale populaţiei.
Protecţia nucleară, bacteriologică şi chimică. În dotarea I.S.U. Năsăud există
următoarele materiale:
‐ 2 aparate de măsurare a nivelului radiaţiilor;
‐ 10 complete de protecţie antichimică inclusiv măşti de gaze;
‐ 27 costume de protecţie pentru intervenţia în cazul unor epizootii compuse din
următoarele piese: cizme protecţie, combinezon protecţie cu capişon, mănuşi
protecţie, semimască cu supapă, ochelari de protecţie;
‐ Pulverizator Stihl – Atomizor.
Asigurarea logistică în caz de calamităţi:
În cazul necesităţii de intervenţie în caz de calamităţi cauzate de apariţia unor
fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, vijelii, căderi masive de zăpadă etc.,
formaţiunile de intervenţie dispun de
materiale individuale ca: lopeţi, cazmale,
târnăcoape, răngi, iar ca tehnică de: 1 încărcător frontal de tip IFRON, 1 tractor cu
remorcă, 1 buldozer, 1 autoturism Aro pentru transport persoane si material, 3
motopompe de evacuare a apelor din subsoluri infiltrate în urma unor inundaţii, 1 drujbă,
1 aparat de sudură, 2 scări extensibile din duraluminiu, 1 generator energie electrică, 1
ciocan pneumatic, 1 motoferăstrău portabil cu pânză circulară, 1 plug de deszăpezire.
În cursul anului 2009 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a
desfăşurat activităţi şi intervenţii după cum urmează:
1. În perioada 01.01.2009 – 31.03.2009, formaţiunile S.V.S.U. au monitorizat şi
participat ori de câte ori a fost nevoie la acţiunile de deszăpezire şi împrăştiere de
material antiderapant.
2. În data de 27.04.2009, în cadrul programului de pregătire a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, în oraşul Năsăud s-a desfăşurat un exerciţiu de alarmare
publică cu tema ,, Activitatea Administraţiei S.C. Intex S.A. Năsăud, Celulei de Urgenţă
S.C. Intex S.A şi a Centrului operativ cu activitate temporară al Comitetului pentru Situaţii
de Urgenţă al oraşului Năsăud, Formaţiunilor de intervenţie a Protecţiei Civile S.C. Intex
S.A., Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Năsăud, în colaborare cu
subunităţi şi formaţiuni din Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi Bistriţa-Năsăud, Poliţia oraşului Năsăud) pentru aplicarea măsurilor de
protecţie şi intervenţie în scopul limitării şi înlăturării urmărilor revărsării pârâului Valea
Podului în urma unei ruperi de nori .
Scopul urmărit a fost verificarea organizării şi funcţionării Sistemului local de
management al situaţiilor de urgenţă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă şi verificarea asigurării şi coordonării resurselor umane, materiale, financiare şi
de altă natură în scopul restabilirii stării de normalitate.
După încheierea exerciţiului a avut loc bilanţul, ocazie cu care supervizorii
desfăşurării exerciţiului acordă forţelor participante calificativul de ,,Foarte Bine”.
3. În perioada 24.05. – 28.05.2009, toate formaţiunile Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă au fost angrenate în activitatea de organizare şi supraveghere a
desfăşurării Festivalului local ,,ZILELE NĂSĂUDULUI’’, care s-a încheiat cu un foc de
artificii.
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4. În perioada 06.06. – 08.06.2009, membrii compartimentului de prevenire din
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au monitorizat în permanenţă
Secţiile de Votare, organizate pe raza oraşului Năsăud, cu ocazia alegerilor
europarlamentare, în vederea preîntâmpinării apariţiei unor evenimente nedorite.
5. În perioada 21.11. – 23.11.2009, turul 1 şi 05.12. – 07.12.2009, turul 2, membrii
compartimentului de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
au monitorizat în permanenţă Secţiile de Votare, organizate pe raza oraşului Năsăud, cu
ocazia alegerilor prezidenţiale, în vederea preîntâmpinării apariţiei unor evenimente
nedorite.
6. De asemenea menţionez că pe toată perioada prezentată în acest raport, şeful
compartimentului I.S.U. oraş Năsăud a asigurat permanenţa la sediul instituţiei de fiecare
dată când a fost instituit codul galben de furtună şi vijelii.
3.2. POLIŢIA
Poliţia oraşului Năsăud, în perioada 01ian. 2009-31dec.2009, a avut ca obiective
prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, îmbunătăţirea relaţiei poliţist comunitate, prevenirea şi combaterea corupţiei interne, diminuarea numărului dosarelor
penale cu A.N. faţă de începutul anului, creşterea fermităţii în ceea ce priveşte
constatarea de infracţiuni şi fapte contravenţionale la regimul circulaţiei rutiere în scopul
prevenirii comiterii de evenimente, reducerea infracţiunilor comise cu violenţă, creşterea
numărului obiectivelor şi locurilor asigurate cu sisteme de pază, alarmare şi
supraveghere, cooperarea cu celelalte structuri ale IPJ Bistriţa - Năsăud şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor, instituţii de învăţământ, administraţia locală, mass-media,
organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.
Prevenirea şi combaterea delicventei juvenile şi victimizării minorilor a reprezentat
pentru poliţiştii subunităţii un obiectiv fundamental, motiv pentru care a fost declanşată o
amplă campanie de prevenire şi combatere a delicventei juvenile în toate unităţile de
învăţământ de pe raza oraşului şi din zona de competenţă. Din studiul datelor statistice şi
a cazurilor instrumentate de poliţie rezultă că un număr îngrijorător dintre infractorii care
comit fapte penale în dauna societăţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei sunt minori aflaţi
la vârsta şcolarizării.
Statisticile operative ale Poliţiei oraşului Năsăud evidenţiază faptul că în perioada
01 ian. - 31 dec.2009, ca urmare a activităţilor de prevenire întreprinse se remarcă o
scădere atât a numărului de minori autori de infracţiuni, cât şi a infracţiunilor comise de
aceştia. Dacă în perioada similară a anului trecut un număr de 62 minori au comis 53
infracţiuni, un număr de 41 minori au comis 42 infracţiuni, iar în mediul şcolar infracţiunile
sesizate în care au fost implicaţi elevi scad cu 2, respectiv de la 23 la 21, iar în ceea ce
priveşte infracţiunile constatate se remarcă o creştere de 1, de la 19 la 20.
Majoritatea faptelor comise de minori sunt de natură judiciară, acest lucru se
poate explica în special prin faptul că factorii educaţionali nu îşi aduc aportul la
implementarea unei concepţii sănătoase în rândul tinerilor, astfel încât minorii nu
conştientizează pericolul pe care îl reprezintă şi riscurile la care se expun, de aceea
Poliţia şi instituţiile competente fac eforturi pentru a determina, prin măsuri educative şi
de prevenire, conştientizarea tinerilor cu privire la riscurile la care se expun. În esenţă,
este necesară preocuparea continuă a Poliţiei pentru prevenirea şi combaterea
delicventei juvenile şi a victimizării minorilor.
Din cele 496 infracţiuni judiciare, aprox. jumătate o reprezintă lovirile sau alte
violenţe şi ameninţările 280 (+6).
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Creşterea siguranţei rutiere:
Dinamica accidentelor de circulaţie a cunoscut un trend descendent faţă de anul
2009, astfel că accidentele de circulaţie soldate cu rănirea participanţilor la trafic scad de
la 77 la 66 (-11), din acestea 22 s-au soldat cu răniţi grav, însă se înregistrează o uşoară
creştere a numărului persoanelor decedate ca urmare a accidentelor rutiere, respectiv cu
2, de la 6 în anul 2008 la 8 în anul 2009.
Principalele cauze care au favorizat şi determinat producerea accidentelor rutiere
grave sunt: viteza excesivă sau neadaptată condiţiilor de drum, circulaţia
neregulamentară a pietonilor , consumul de alcool şi depăşirea neregulamentară.
Creşterea numărului sancţiunilor contravenţionale de la 5.993 la 6.558 (+565)
şi al numărului infracţiunilor constatate de la 161 la 245 (+84) la regimul circulaţiei rutiere
a fost de natură să ţină sub control comiterea de evenimente grave.
Prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic:
Prin poziţionarea sa geografică zona Năsăudului oferă un cadru natural creşterii şi
dezvoltării pădurilor de foioase şi conifere, în special în zona montană şi submontană
unde se aflată întinse zone împădurite, fiind identificate ca zone cu risc criminogen pe
linie de silvicultură zonele: Valea Ilvelor, Valea Someşului, Valea Sălăuţei şi Valea Zăgrii.
În urma analizei situaţiei operative rezultă că în prezent în silvicultură se
înregistrează un număr mare de fapte antisociale, atât de natură penală, cât şi de natură
contravenţională.
Astfel, au fost identificate pe raza de competenţă un număr de 122 instalaţii de
prelucrare primară a materialului lemnos.
În perioada analizată, au fost desfăşurate activităţi de prevenire şi combatere a
tăierii ilegale de arbori din păduri şi a faptelor ilegale asociate din circulaţia, depozitarea,
prelucrarea primară şi comercializarea materialului lemnos, în cooperare cu toate
instituţiile cu atribuţii în domeniu, astfel că, în ceea ce priveşte infracţiunile silvice
sesizate au fost în număr de 60 (-38),iar infracţiunile silvice constatate au fost în număr
de 29 (-16).
Au fost de asemenea aplicate un număr de 55 sancţiuni contravenţionale şi a fost
confiscată cantitatea de 309,5 mc. material lemnos.
În perioada următoare prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din
fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, în zonele identificate
ca fiind cu risc criminogen, va fi o prioritate pentru Poliţia oraşului Năsăud, ca şi
descurajarea transporturilor ilicite, prin controlul circulaţiei materialului lemnos pe drumurile
forestiere şi pe drumurile publice, a achiziţionării de material lemnos de provenienţă ilicită
de către proprietarii de instalaţii de transformare a lemnului rotund şi impunerea legalităţii
în modul de utilizare a documentelor de transport şi provenienţă a materialului lemnos.
În cursul anului 2009 activitatea poliţiştilor subunităţii s-a axat pe menţinerea unui
climat de siguranţă publică în stradă, astfel că faţă de perioada similară a anului trecut se
înregistrează o creştere cu 3 infracţiuni stradale, toate în Năsăud (1 furt de auto flagrant,
1 infracţiune la Legea nr.61/1991-flagrant, 1 ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea
ordinii şi liniştii publice-flagrant), iar în mediul rural numărul infracţiunilor rămâne constant,
3 în anul 2008 şi 3 în anul 2009( 1 furt de auto - flagrant, 1 furt din auto şi 1 furt de
motorină).
S-a reuşit asigurarea obiectivelor şi locurilor cu mijloace tehnice de pază,
alarmare şi supraveghere în procent de 89%, urmărindu-se în această perioadă o
colaborare cu societăţile specializate pentru asigurarea şi în mediul rural a societăţilor
comerciale şi lăcaşelor de cult cu sisteme performante de pază şi alarmare.
În scopul prevenirii accidentelor rutiere în care să fie implicaţi căruţaşi, biciclişti,
pietoni şi conducători de mopede ca şi de utilaje agricole, a fost desfăşurată o campanie
prin care s-a încercat şi reuşit determinarea acestora, cu sprijinul autorităţilor locale, de
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achiziţionare de veste reflectorizante şi de înregistrare a vehiculelor cu propulsie
mecanică sau cu tracţiune animală, realizându-se o echipare cu veste reflectorizante în
proporţie de 80%o şi o înregistrare a mopedelor, utilajelor şi căruţelor în proporţie 90%,
atât în mediul rural cât şi în mediul urban.
A fost de asemenea stăpânită strada, în sensul că s-a reuşit
combaterea
faptelor de cerşetorie şi de tulburare a ordinii şi liniştii publice, fapte care agresează
confortul cetăţenilor şi gradul de siguranţă al acestora.
În ceea ce priveşte persoanele cercetate şi învinuite/inculpate de către poliţie, se
pune în evidenţă un trend ascendent faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din totalul
persoanelor cercetate aprox. 37,60% au fost prinse în flagrant. În cazul persoanelor
cercetate se constată o scădere a numărului de minori ce comit infracţiuni.
Poliţia oraşului Năsăud, din punctul de vedere al criminalităţii judiciare, a fost
sesizată cu 5% mai puţine infracţiuni şi a constatat cu 2% mai multe fapte penale.
Criminalitatea judiciară se constată în proporţie de 74,00% în mediul rural,
ponderea cea mai mare deţinând-o criminalitatea contra persoanei - 25,64%. Din totalul
de infracţiuni judiciare constatate în perioada analizată 7,00% sunt înregistrate cu autor
necunoscut.
Infracţiunile de furt constatate reprezintă 11,54% din totalul infracţiunilor constatate
de subunitate şi s-a diminuat faţă de perioada similară anului 2008 cu 29 (-27%).
- referitor la infracţiunile sesizate (531), se observă o creştere cu 27 de cazuri
faţă de perioada similară a anului trecut (504), creştere cu 2% datorată în primul rând
trendului ascendent al infracţiunilor de altă natură (693, +116).
Creşterea numărului infracţiunilor de altă natură s-a datorat faptelor penale la
OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice 279 (+88).
Infracţiunile sesizate economico-financiare scad 210 (-56) precum şi cele judiciare
(628, -33) comparativ cu anul precedent -21%, respectiv -5%. În medie, au fost sesizate
127 infracţiuni/lună.
- referitor la infracţiunile constatate (667), se observă o creştere cu
60 (+10%) a acestor infracţiuni, comparativ cu infracţiunile constatate în aceeaşi
perioadă din anul 2008 (607), fapt datorat în primul rând creşterii numărului
constatărilor de altă natură (337, +73), numărul infracţiunilor judiciare creşte (254, +5),
iar numărul infracţiunilor economico - financiare scade (76, -18); în medie, au fost
constatate 55 infracţiuni/lună; se observă o creştere cu 61% a infracţiunilor constatate
care au fost descoperite informativ; cresc infracţiunile constatate în flagrant cu un procent
de 52%.
Strategia de abordare a fenomenului infracţional susţinută în planul resurselor
umane şi logistice, prin creşterea numărului de poliţişti care au acţionat în patrulele
stradale, a făcut ca 41,23% din infracţiuni să fie constatate în flagrant.
Din totalul persoanelor cercetate 46,47% erau tineri cu vârsta cuprinsă între 18-30
de ani 2,30%) se aflau în atenţia poliţiei şi 37,60% au fost prinse în flagrant.
Perfecţionarea sistemului relaţional:
S-a realizat pe două direcţii:
- pe plan instituţional: realizarea unei colaborări cu poliţiile orăşeneşti Sîngeorz
Băi şi Beclean, cu Poliţia mun. Bistriţa, serviciile specializate din cadrul IPJ BistriţaNăsăud şi posturile de poliţie, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Populaţiei
Năsăud, Staţia de Pompieri Năsăud, Plutonul de Jandarmi Năsăud, precum şi cu
administraţia publică locală pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice pe raza oraşului şi a
posturilor de poliţie arondate, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, schimb
de date şi informaţii;
- pe plan interinstituţional cu alte structuri care funcţionează pe plan local:
Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, Judecătoria Năsăud, Administraţia Finanţelor
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Publice, instituţii de învăţământ. Institutul pentru Situaţii de Urgenţă BN, Protecţia Civilă,
ocoalele silvice din zona de arondare, pe linia cooperării în cazul apariţiei unor crize sau
dezastre, prevenirea şi combaterea fraudelor fiscale, prevenirea şi combaterea faptelor
de natură penală şi contravenţională din domeniul protecţiei mediului, a fondului forestier
şi cinegetic, protejarea minorilor aflaţi în dificultate, cunoaşterea comportamentului
elevilor, soluţionarea cu operativitate a dosarelor penale şi executarea în termen a
mandatelor de aducere; colaborarea cu mass-media, postul local de radio „Balada" şi SC
„Astral" Năsăud, precum şi cu cele două cotidiene locale „Mesagerul" şi „Răsunetul",
pentru asigurarea unui flux informaţional prin transmiterea imediată a comunicatelor de
presă.
3.3.JANDARMERIA
Obiectivele prioritare în activitatea desfăşurată de către personalul Detaşamentului
3 Jandarmi în ANUL 2009, au constat în:
- organizarea şi executarea misiunilor încredinţate prin lege şi sporirea competenţei
profesionale a întregului efectiv al subunităţii;
- punerea în practică a prevederilor legale care reglementează activitatea şi acţionarea
cu profesionalism pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi executării misiunilor
specifice;
- perfecţionarea pregătirii profesionale, juridice şi militare a întregului personal al
subunităţii şi administrarea testelor de verificare a pregătirii – aferente semestrului 1 şi 2
pe anul 2009;
- creşterea responsabilităţii în executarea misiunilor specifice;
- implicarea cu responsabilitate a întregului efectiv în toate activităţile şi misiunile
încredinţate spre executare;
- controlul eficient, îndrumarea permanentă a elementelor de dispozitiv precum şi a
activităţilor desfăşurate de către comandanţii de subunităţi la pregătirea schimburilor
înaintea intrării în serviciu, pe locul de executare a acestuia şi la ieşirea din serviciu;
- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional prin acţiuni
executate în mod independent, dar mai ales în cooperare cu poliţia şi cu celelalte instituţii
ale statului, abilitate în domeniul asigurării şi menţinerii ordinii şi siguranţei publice.
1. Organizarea şi executarea misiunilor
A. Pe linia pazei şi protecţiei instituţionale:
Potrivit prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor şi H.G. nr.1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor Detaşamentul 3 Jandarmi prin subunităţile sale execută paza şi
protecţia unui număr de 8 obiective, dintre care 3 se află pe raza oraşului Năsăud, după
cum urmează: Sediul Palatului de justiţie Năsăud (sediul comun al Judecătoriei Năsăud
şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud); Sediul Trezoreriei Năsăud şi Sediul
Secţiei de Jandarmi Năsăud.
Detaşamentul 3 Jandarmi, pe linia pazei şi protecţiei instituţionale, a urmărit
îndeplinirea următoarelor obiective:
- redimensionarea dispozitivelor de pază şi protecţie în funcţie de situaţia operativă din
zona obiectivelor şi analizarea riscurilor şi vulnerabilităţilor acestora;
- creşterea gradului de securitate a obiectivelor aflate în competenţă prin instalarea unor
mijloace tehnice de pază şi alarmare performante;
- profesionalizarea continuă a efectivelor destinate pazei şi protecţiei obiectivelor;
- cooperarea permanentă cu conducerile obiectivelor din competenţă;
- menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona obiectivelor, pe sectoare bine determinate,
îndeosebi pe timpul programului de lucru cu publicul;
- asigurarea ordinii interioare la sălile de judecată.
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În urma executării misiunilor de pază şi protecţie instituţională, comparativ cu anul
precedent, avându-se în vedere şi obligativitatea executării concediilor fără plată, dar şi
sprijinul acordat administraţiilor publice locale cu ocazia alegerilor prezidenţiale, s-au
obţinut rezultate pozitive, apreciate de către conducerile obiectivelor beneficiare de pază
şi protecţie cât şi de către conducerea inspectoratului judeţean.
Anul 2008
Acţiuni de prevenire a tulburării ordinii
interioare la sălile de judecată – 83;
Persoane legitimate – 3.706;
Persoane avertizate verbal – 187;
Persoane sancţionate contrav. – 3;
Valoarea amenzii (lei) – 1.100

Anul 2009
Acţiuni de prevenire a tulburării ordinii
interioare la sălile de judecată – 141;
Persoane legitimate – 4.940;
Persoane avertizate verbal – 276;
Persoane sancţionate contrav. – 14;
Valoarea amenzii (lei) – 3.100

Comparativ
+ 58
+ 1234
+ 89
+ 11
+ 2.000

Din totalul de 8 obiective la care se asigură paza şi protecţia instituţională, toate
sunt exceptate de la plată (sediile aparţinând Ministerului Justiţiei, Ministerului Public,
Finanţelor Publice şi sediile proprii ale Secţiilor Beclean şi Năsăud).
Pe parcursul anului 2009 s-au constatat şi unele neajunsuri pe linia pazei şi
protecţiei instituţionale, care nu au afectat executarea în condiţii foarte bune a misiunilor
specifice, cu ar fi: dotarea slabă la unele obiective cu mijloace tehnice de pază, alarmare
şi supraveghere; sediile proprii ale subunităţilor din Năsăud nu sunt dotate cu astfel de
sisteme; la sediul Palatului de justiţie din Năsăud se impune montarea unei camere de
supraveghere pe latura de nord-vest dinspre Stadionul “Progresul” şi Centrul de
plasament, pentru supravegherea curţii interioare a obiectivului, problemele fiind
cunoscute de către beneficiarii de pază urmând a se lua măsurile stabilite de comun
acord;
Constatări din controalele executate:
Nu au fost probleme constatate cu ocazia controalelor efectuate în dispozitive.
 Subofiţerii cunosc atribuţiile ce le revin pe timpul executării misiunilor şi modul de
acţiune în diferite situaţii, conform procedurilor;
 Pregătirea înainte de intrarea în serviciu se execută conform planificărilor;
 Ţinuta şi portul armamentului în serviciu este regulamentară, serviciul se execută
în ţinuta stabilită prin ordinul inspectorului şef;
 Documentele operative ale posturilor sunt viabile, actualizate în permanenţă în
concordanţă cu prevederile ordinelor şi dispoziţiilor de linie;
 În relaţiile cu cetăţenii subofiţerii dau dovadă de receptivitate şi solicititudine;
 Conducerile obiectivelor beneficiare de pază cu efective de jandarmi sunt
mulţumite de modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi de
relaţionarea / comunicarea cu cetăţenii.
B. Pe linie de ordine publică:
Dată fiind situaţia operativă deosebit de complexă, la nivelul Detaşamentului 3
Jandarmi, s-a impus luarea măsurilor specifice de către structurile specializate ale
subunităţii (grupele de supraveghere şi intervenţie, posturile de jandarmi-balneare şi
montane) în vederea, prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional şi contravenţional
din zona de responsabilitate, prin executarea de misiuni specifice în cooperare cu poliţia
conform planului de acţiune „STRADA – 2009”, dar şi prin misiuni specifice executate în
cooperare cu alte instituţii (A.J.V.P.S., I.T.R.S.V., Ocolul Silvic, Biroul pentru Străini,
sprijin acordat administraţiilor publice locale cu ocazia alegerilor prezidenţiale, etc.).
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Astfel, chiar dacă efectivele încadrate ale acestor subunităţi sunt insuficiente
pentru organizarea unor misiuni şi acţiuni de amploare, pe parcursul anului 2009, s-au
executat o gamă diversificată de acţiuni şi misiuni specifice, fie independent, de asigurare
a ordinii şi liniştii publice cu ocazia manifestărilor cu public numeros, îndeosebi la
manifestările cu caracter electoral organizate de formaţiunile şi partidele politice, din zona
de competenţă teritorială, dar şi la competiţii sportive de nivel naţional (Cupa României –
fotbal, Liga Naţională – fotbal, etc.), sau misiuni executate în staţiunile balneare şi pe
traseele turistice, fie în cooperare cu poliţia pentru menţinerea ordinii publice în localităţile
unde funcţionează subunităţi de jandarmi, dar şi cu alte instituţii cu care există protocoale
de colaborare, după cum urmează:
Grupa de supraveghere Năsăud
Anul 2008
Misiuni:
1.Total misiuni =394
2.Număr localităţi = 503
3.Efectiv total = 1.119
Rezultate obţinute:
1.P. legitimate = 1995
2.P. avertizate verbal = 443
3.P. avertizate scris = 64
3. Amenzi aplicate = 39
4. Val. amenzi =20.430 lei
5.P. conduse la poliţie =0
6.Infracţiuni constatate = 0
7.Infractori prinşi = 0
8. Punere în executare
mandate = 26

Anul 2009
Misiuni:
1.Total misiuni =805
2.Număr localităţi = 383
3.Efectiv total = 1.525
Rezultate obţinute:
1.P. legitimate = 4304
2.P. avertizate verbal = 1267
3.P. avertizate scris = 32
3. Amenzi aplicate = 37
4. Val. amenzi =15.570 lei
5.P. conduse la poliţie =0
6.Infracţiuni constatate = 0
7.Infractori prinşi = 0
8. Punere în executare
mandate = 72

Comparativ
+411
-120
+406
+2309
+824
-32
-2
-4.860 lei
0
0
0
+46

După cum se poate observa, în perioada de referinţă, efectivele subunităţii au
aplicat un număr total de 476 sancţiuni contravenţionale (amenzi = 302 + avertismente
scrise = 174) în valoare totală de 127.560 lei, din care subunităţile de p.p.i. au constatat
un număr total de 14 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.100 lei, marea lor
majoritate fiind constatate în misiunile executate independent.
Pe parcursul anului 2009 au fost constatate greutăţile şi neajunsurile care în
principiu sunt aceleaşi ca şi în anul precedent, dar şi specifice fiecărui sezon în parte şi
chiar în fiecare lună şi se datorează lipsei fondurilor băneşti şi lipsei de efective, fapt
cunoscut de altfel comenzii Inspectoratului.
Multe dintre neajunsuri sau disfuncţionalităţi constatate cu ocazia controalelor
executate au fost remediate pe loc, iar personalul a primit sprijinul necesar în executarea
în cele mai bune condiţii a misiunilor specifice.
Constatări din controalele executate:
 Portul uniformei, armamentului, muniţilor şi materialelor specifice este în
conformitate cu prevederile legale şi în funcţie de specificul misiunilor executate;
 Documentele de organizare, evidenţă, mapele documentare şi alte
documente operative ale structurilor de O.P., sunt funcţionale, completate şi actualizate
la zi, în conformitate cu prevederile ordinelor şi dispoziţiunilor care reglementează
activitatea şi suportă modificări şi eventuale actualizări;
 În relaţiile cu cetăţenii şi cu celelalte instituţii cu care se cooperează există
o normalitate, unele neajunsuri fiind remediate pe loc;
 Luarea măsurilor legale în cazul constatării unor încălcări legale se iau
gradual, cu respectarea procedurilor şi prevederilor legale în vigoare;
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3.4. POMPIERII
A. Activităţi desfăşurate în anul 2009:
În anul 2009 s-au desfăşurat activităţile planificate, personalul din subunitate şi-a
dus la îndeplinire în mod corespunzător misiunile şi sarcinile specifice ce le-au revenit,
privind conducerea, organizarea forţelor şi mijloacelor participante atât pentru lichidarea
incendiilor, salvarea vieţilor oamenilor, animalelor şi a bunurilor materiale precum şi la
acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de accidente, avarii şi calamităţi
naturale, continuându-se totodată pregătirea personalului.
Pe parcursul anului s-au derulat o serie de evenimente, cum ar fi:
 comunicări de ordine, acte, dispoziţii si normative noi apărute;
 participarea personalului din cadrul subunităţii la asigurarea pazei secţiilor de
votare, pentru alegerile euro-parlamentare şi cele două tururi pentru alegerile
Preşedintelui României;
 misiuni de asigurare oportună în vederea stingeri incendiilor pe timpul
manifestaţiilor din campania electorală;
 efective din cadrul Secţiei de pompieri Năsăud a participat la concursul
profesional faza pe inspectorat desfăşurată la sediul detaşamentului Bistriţa;
 în primul trimestru s-a desfăşurat şi încheiat activitatea de îndosariere şi
arhivare a documentelor; în data de 24.03.2009, conform planificării s-a executat un
control tematic la Secţia de Pompieri Năsăud, respectându-se planul de control tematic,
subofiţerii fiind verificaţi la Educaţie fizică de specialitate şi generală, Instrucţie la tehnica
de luptă, Stingerea incendiilor, primind şi un test de verificare a cunoştinţelor referitoare
la atribuţii, sarcini si îndatoriri.
S-au mai desfăşurat un număr de 4 controale tematice respectiv:
- 15.07.2009 pe linia activităţilor educativ cultural şi sportive;
- 27.08.2009 pe linia resurselor umane şi a modului de planificare, pregătire şi
desfăşurare a misiunilor;
- 22.09.2009 pe linia comunicaţilor şi informaţilor;
- 20.11.2009 modul de planificare, pregătire şi desfăşurare a misiunilor.
 S-au planificat şi desfăşurat un număr de 24 exerciţi cu forţe şi mijloace în
obiectivele din raionul de intervenţie a Secţiei Năsăud şi 24 din care s-au executat 12 la
Garda Beclean nefiind constatate probleme deosebite pe timpul desfăşurări exerciţiilor,
personalul însuşindu-şi modul de intervenţie în diferite situaţii;
 În perioada lunii iulie s-a desfăşurat exerciţiu cu forţe şi mijloace din
cadrul inspectoratului, subunitatea participând cu un număr numeros de personal şi
tehnică de luptă: 1 APCA,1ACI+MpR, 1Mercedes+MpR, ambulanţa S.M.U.R.D exerciţiu
care s-a desfăşurat la fondul forestier al Ocolului Silvic Telciu. În luna septembrie s-au
executat verificări la pregătire fizică, iar în luna noiembrie verificări la pregătirea militară
şi de specialitate pentru anul 2009. În data de 13 septembrie „Ziua pompierilor din
România" a fost marcată de diverse activităţi dedicate acestei zile; s-a executat
inventarierea bunurilor şi materialelor la gestiunile şefului de garaj şi subofiţerului
administrativ; nu s-au executat în totalitate recunoaşterile preliminare la localităţile şi
obiectivele din raionul de intervenţie datorită lipsei unui autovehicul pentru deplasare; un
număr de 22 subofiţeri au participat şi absolvit cursul în acordarea primului ajutor
calificat şi descarcerare; începând cu luna decembrie funcţionează în cadrul secţiei o
ambulanţă de prim ajutor deservită de para-medici care au absolvit cursul
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Îndeplinirea misiunilor
În anul 2009 gărzile de intervenţie al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„BISTRIŢA”, al Jud. Bistriţa-Năsăud au fost solicitate să intervină la 179 de situaţii de
urgenţă şi 671 intervenţii S.M.U.R.D.
Secţia de pompieri Năsăud a avut 106 intervenţii: incendii, inundaţii, accidente
transport, căderi de copaci.
Intervenţii S.M.U.R.D în cadrul Secţiei de pompieri Năsăud: 51 intervenţii.
Ponderea cea mai mare a incendiilor fiind !a gospodării cetăţeneşti în mediul rural,
iar principala cauză de incendiu fiind focul deschis şi nesupravegheat, urmată de
scurtcircuit electric.
Pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie nu au fost probleme din punct de
vedere al timpului de deplasare, modului de realizare al dispozitivului de intervenţie şi al
timpilor de focalizare şi lichidare a incendiului.
La locul intervenţiilor s-a acţionat în mod organizat, independent iar în unele situaţi
în colaborare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă observându-se o mai bună
colaborare cu autorităţile focale din zona m care a avut loc evenimentul.
Au fost folosite cu eficienţă autospecialele şi mijloacele din dotarea subunităţii
pentru protejarea, salvarea şi evacuarea persoanelor aflate în pericol, pentru limitarea
distrugerilor, lichidarea şi înlăturarea urmărilor provocate de incendii.
În concluzie s-a acţionat cu competenţă şi profesionalism, ieşind în evidenţă curajul
dârzenia şi disciplina.
Ordinea interioară, starea şi practica disciplinară
Ordinea interioară cuprinde modul de organizare şi desfăşurare a întregii vieţi
ostăşeşti din cadrul subunităţi.
După cum observaţi condiţiile de muncă pentru toată lumea se îmbunătăţesc de la
o zi la alta, dar trebuie să-şi dea fiecare interesul pentru păstrarea lor. Permanent se
acţionează pentru menţinerea unei discipline cel puţin corespunzătoare, pentru că acolo
unde există o anumită disciplină, activitatea se va desfăşură mult mai bine.
Grija faţă de bunuri, întreţinerea sectoarelor şi încăperilor a fost în mare parte
corespunzătoare neexistând probleme în acest sens.
Bilanţul subunităţi se execută lunar de către fiecare tură de serviciu la Secţia de
pompieri Năsăud.
Pentru rezultate bune şi foarte bune obţinute de personalul subunităţi în procesul
pregătirii de luptă, la intervenţii, misiuni şi în cadrul celorlalte activităţi desfăşurate sau
acordat 49 solde de merit.
În perioada anului 2009 au fost spitalizaţi un număr de 7 subofiţeri însumând 40 zile
de spitalizare şi 64 zile de concediu medical, iar 10 subofiţeri au fost în concediu medical
82 zile.
Executarea serviciului operativ de zi şi de pază
Pregătirea efectivelor pentru executarea serviciului operativ de zi şi de pază s-a
executat în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare şi a ordinelor primite şi
în baza unei planificări lunare.
Pe timpul controalelor nu au fost constatate probleme deosebite în privinţa
executării serviciului de permanenţă şi a reglementări pazei şi accesului în subunitate.
La incendiu şeful GIS întocmeşte proces-verbal de incendiu, la sosire în subunitate
întocmeşte raportul de intervenţie.
Este asigurată în bune condiţii securitatea armamentului şi a muniţiei.
Activităţi cultural educative şi sportive
Activităţile educative de tradiţii şi cultural sportive se execută conform programului
orientativ primit de la biroul resurse umane, urmând ca cei care îl conduc să vină şi cu
iniţiative in desfăşurarea activităţilor.
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Menţionez solidaritatea personalului din subunitate care cu ocazia sărbătorilor
pascale şi de iarnă au făcut posibilă bucuria unor copii şi bătrâni din satul Bichigiu, unde
s-au oferit daruri.
S-a desfăşurat şi serbarea pomului de crăciun unde un număr de 37 copii a
personalului subunităţii au recitat poezii fiind răsplătiţi cu daruri de Moş.
IV.

ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD PE ANUL 2009

4.1. Activitatea Consiliului Local Năsăud în anul 2009
Activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Năsăud, pe această
perioadă, s-a desfăşurat astfel:
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, prezidată de dl consilier
Marica Marius Macedon, şi-a desfăşurat activitatea în 16 şedinţe, în cadrul cărora au fost
avizate favorabil 100 de proiecte de hotărâri.
II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului,
activităţi sportive şi de agrement, şi-a desfăşurat activitatea în 12 şedinţe, în cadrul
cărora s-au avizat favorabil 64 proiecte de hotărâri.
III. Comisia pentru agricultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr.18/1991,
Legii nr.169/1998 şi Legii nr.1/2000, a fost prezidată de dl consilier local Berceni
Romulus. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în 10 şedinţe şi s-au avizat favorabil 25
proiecte de hotărâri.
IV. Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii
cu cetăţenii, disciplină, imunitate, prezidată de d-na consilier Chiriac Doru Petru s-a
întrunit în 16 şedinţe şi s-au avizat favorabil 94 de proiecte de hotărâri.
V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism,
ecologie, protecţia mediului, prezidată de dl consilier Drăgan Petru Mihai, s-a întrunit în
12 şedinţe, la care s-au avizat favorabil 49 de proiecte de hotărâri.
Consiliul Local al oraşului Năsăud s-a întrunit în anul 2009 în 22 şedinţe de
plen, 12 ordinare şi 10 şedinţe extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate un număr
de 104 de hotărâri, privind:
- modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Năsăud,
validare, constituire, în număr de 5;
- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate,
ale instituţiilor subordonate consiliului, munca, salarizare etc, în număr de 4;
- taxe, chirii, facilităţi fiscale acordate unor persoane fizice, în număr de 16;
- gospodărirea urbană, PUD, aprobare documentaţie pentru achiziţii publice,
organizarea şi amenajarea teritoriului, cuprindere în inventarul domeniului public a
unor imobile, extindere canalizare, cofinanţări, licitaţii spaţii, în număr de 16;
- închirieri bunuri, achiziţii imobile în număr de 12;
- susţinere financiară a unor activităţi sportive din oraş, acordare de burse, premiere
olimpici, în număr de 4;
- instituirea de norme de organizare şi funcţionare, desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Năsăud şi contribuţia financiară a Consiliului Local Năsăud pentru
funcţionarea acestora, în număr de 6;
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-

aprobarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Năsăud, folosirea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casă a
bugetului local, în număr de 4;
- organizare, coordonare activităţi culturale finanţate parţial de Consiliul Local
Năsăud, în număr de 12;
- acordare de masă lemnoasă pentru foc unităţilor subordonate Consiliului Local
Năsăud, în număr de 1;
- aprobare de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini şi detalii de
execuţie, în număr de 8;
- revocări, completări de Hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, în număr de 4;
- regulamente de repartizare locuinţe ANL, în număr de 1;
- acordare locuinţe sociale, criterii, în număr de 3;
- dezmembrări suprafeţe teren pentru înscrierea în Cartea Funciară, în număr de 4;
- alte hotărâri, în număr de 20.
Din totalul celor 104 de hotărâri adoptate, toate au fost iniţiate de Primarul
oraşului Năsăud, domnul ing. Mureşan Dumitru. Nici o iniţiativă nu a venit din partea
consilierilor locali sau din partea cetăţenilor oraşului.
În anul 2009 Primarul oraşului Năsăud a emis 985 de dispoziţii.

Primarul oraşului Năsăud,
Ing. Dumitru Mureşan
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