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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016 

ROMOCEA MIRCEA - PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD  

 Stimați cetățeni, 
 

 Încheiem împreună anul 2016, 

anul în care mi-ați acordat votul dvs. 

de încredere la alegerile din iunie 

2016.  

 Acest lucru mi-a dat 

posibilitatea de a continua proiectele 

pe care le-am început și totodată de a 

iniția noi proiecte prioritare pentru 

comunitatea locală.  

 

 

 Am încercat, pe parcursul anului 2016, în limita alocărilor financiare să 

realizăm proiecte de investiție care să ducă la creșterea calității vieții locuitorilor 

orașului Năsăud dar și a celor două localități componente ale orașului: Lușca și 

Liviu Rebreanu.  

 Anul 2017 reprezintă pentru administrația năsăudeană un an al continuării 

proiectelor începute anul trecut în 2016 dar și un an cu noi proiecte și noi provocări. 

Investițiile pe care le vom derula anul acesta sunt menite să îmbunătățească calitatea 

vieții la oraș și să aducă un plus de valoare cetățenilor acestuia. 

 Aș dori să trec în revistă câteva dintre proiectele pe care administrația 

năsăudeană le are în vizor pentru anul 2017, deoarece unele din ele au început să se 

contureze în anul 2016, după care vă invit să „trecem în revistă” realizările anului ce 

tocmai s-a încheiat. 

  

 Proiecte inițiate în anul 2016, cu continuare în 2017: 

• Crearea unui Centru pentru vârstnici și unitate mobilă de îngrijire la 

domiciliu. 

• Realizare Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă 

Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. 

• Realizare Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă 

Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. 

• Realizare proiect „Reamenajare fântână arteziană situată în Parcul 

Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”. 

• Continuarea lucrărilor pentru documentația proiectului „Complex sportiv 

multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”. 
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• Modernizarea centrului orașului Năsăud și realizarea de noi parcări auto. 

• Realizare proiect „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”. 

• «Eficientizare energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” 

Năsăud», în cadrul Programului Operațional Regional, 3.1. Operațiunea 

Clădiri publice. 

• Demararea procedurilor pentru reabilitarea/modernizarea infrastructurii 

educaționale Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud. 

• Realizarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, 

județul Bistrița-Năsăud”, pentru 7,5 km de drumuri agricole din 

extravilanul localității. 

• Realizarea unui brand local și turistic „Cătanele negre”. 

• Implementarea proiectului de realizare de parcări, spații verzi și boxe 

metalice în cartierul de blocuri Grăniceri sud. 

• Afișaje stradale noi. 

• Finalizarea lucrărilor la Sala de sport din cadrul Școlii de Aplicație. 

• Dotare cu aparatură modernă pentru sediul Primăriei orașului Năsăud 

(xerox/scanner/imprimanta A1 și A0). 

• Realizarea de noi spații verzi și înlocuirea arborilor bătrâni. 

• Continuarea acordării de tichete pentru medicamente, pensionarilor a 

căror venituri nu depășesc suma de 500 de lei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ROMÂNIA 
                          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 
                         România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

                                                 

Pagină 4 din 74 

 

CAPITOLUL I  

 

Politica fiscală la nivelul anului 2016 

 

În cele ce urmează voi face referire la politica fiscală derulată de administrația 

locală în anul precedent, cu mențiunea că, taxele și impozitele locale nu s-au majorat 

în anul 2016, iar în anul 2017 au rămas la nivelul anului precedent. Acest capitol este 

unul esențial datorită impactului pe care îl are în dezvoltarea comunității locale.  

Bugetul local al fiecărei unități administrative se realizează prin colectarea 

unor taxe și impozite atât de la cetățeni cât și de la persoane juridice. 

Există unele avantaje ale plății anticipate ale impozitelor și taxelor locale. 

Plata anticipată a taxelor și impozitelor este sprijinită de statul român prin acordarea 

unor bonusuri. Termenele de plată anticipată și valoarea bonusurilor acordate sunt 

descrise în normele metodologice ale Codului Fiscal.  

Plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale suportă penalități 

specifice descrise în normele metodologice ale Codului Fiscal. Acestea conțin de 

asemenea și informații despre termenele și cotele acestor penalități.  

Taxele și impozitele locale în anul 2016 la nivelul orașului Năsăud.  

Impozitele și taxele locale nu au fost majorate în anul 2016 și Primăria 

orașului Năsăud a acordat și va acorda și anul viitor bonificația de 10% năsăudenilor 

care își achită integral impozitele până la data de  31 martie. 

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice au un sprijin real și o 

informare periodică asupra modificărilor fiscale apărute, iar faptul că avem o bună 

colectare la bugetul local, un procent de 99,41% venituri totale, dovedește încrederea 

pe care cetățenii o au în proiectele asumate de administrație. 

În 2016, fiecare năsăudean a primit, potrivit legii, o înștiințare de plată prin 

care i se comunică obligațiile bugetare.  

În anul 2016 pe partea de impunere s-au înregistrat un număr de 3.084 de 

declarații din care:  

- 65 declarații de impunere clădiri persoane fizice; 

- 70 declarații de impunere clădiri persoane juridice; 

-575 declarații de impunere mijloace de transport persoane fizice; 

 -106 declarații de impunere mijloace de transport persoane juridice; 

  -2.228 declarații de impunere teren persoane fizice; 

  - 40 declarații impunere teren persoane juridice; 

  -473 transferuri fiscale auto persoane fizice; 

  - 80 transferuri fiscale auto persoane juridice. 

  S-au eliberat 679 adeverințe și 1.421 certificate fiscale pentru persoane fizice 

și juridice, în vederea rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, 

poliție. 
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  Pentru executarea creanțelor bugetului local s-au distribuit în teren pentru 

persoane fizice și juridice cu restanțe la plata impozitelor și taxelor un număr de 

9.828 înștiințări de plată, 4.575 somații și titluri executorii, de asemenea s-au efectuat 

un număr de 187 popriri pe conturi bancare, salarii și pensii, pentru contribuabilii 

persoane fizice și juridice, în sumă 510.024,00 lei recuperându-se suma de 

215.000,00 lei. 

  S-au eliberat un număr de 106 înștiințări înființare poprire. 

  S-au eliberat un număr de 238 procese-verbale de sechestru pentru bunuri 

mobile și 229 pentru bunuri imobile. 

  S-au eliberat un număr de 227 procese-verbale de constatare a insolvabilității. 

  Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili persoane 

juridice, aflați în procedura de insolvență sunt pe rol un număr de 27 dosare, cu o 

sumă totală de 436.252,00 lei. 

  În ceea ce privește acordare unor facilități fiscale pentru veteranii și invalizii 

de război, deportații, persoane cu handicap grav și accentuat, s-au soluționat un 

număr de 308 cereri, în sumă totală de 70.845 lei.  

  S-au acordat bonificații de 10%  pentru plata integrală a impozitelor și taxelor 

înainte de scadență la un număr de 6805 contribuabili, în sumă de 191.355 lei. 

  La capitolul venituri totale procentul încasărilor realizate în raport cu 

prevederile bugetare este de 99,41 %.  

  Veniturile proprii încasate au fost de 10.124.491 lei procentul de realizare 

față de prevederile bugetare fiind de 100,08 %.  
 

 Execuția bugetului local la data de 31.12.2016 

Biroul financiar-contabil, din cadrul aparatului propriu al primarului, asigură 

formarea, administrarea, angajarea, utilizarea și evidența resurselor materiale și 

financiare ale Orașului Năsăud. Asigură finanțarea activităților primăriei, a aparatului 

de specialitate al Primarului, a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de 

investiții publice, întocmirea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli.  

Evoluția comparativă, față de anul 2015, la capitolului „cheltuieli”, arată 

astfel: 

Capitole  Anul 2015 Anul 2016 Procentaj 

comparativ 

Credite aprobate inițial 20.709 mii lei 22.008 mii lei 1.06  

Credite definitive 26.749 mii lei 24.942 mii lei 0.93 

Plăți efectuate  24.339 mii lei 22.787 mii lei 0.94 

Excedent/Deficit bugetar  320 mii lei   1.066 mii lei  3.33 
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Situația cheltuielilor pe capitole la 31.12.2016 

 

           Mii lei 

Nr. 

crt. 

Indicator Prevederi 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

1. Cheltuieli totale 24.942 22.787 91.36 

2. Cap. 51.02 Autoritate Publică 2.355 2.275 96.60 

3. Cap. 54.02 Serviciul Public 

Comunitar de Evidență a Persoanei 

1.205 298 24.73 

4. Cap. 55.02 Datorie publică 32 32 100.00 

5. Cap. 56.02 Transfer cu caracter social 35 24 68.57 

6. Cap. 61.02 Protecție civilă 132 97 73.48 

7. Cap. 65.02 Învățământ 12.070 11.941 98.93 

8. Cap. 66.02 Sănătate transfer spital 516 506 98.06 

9. Cap. 67.02 Cultură, recreare și religie 1.318 1.248 94.69 

10. Cap. 68.02 Asistență socială 2.160 2.127 98.47 

11. Cap. 70.02 Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică 

1.720 1.095 63.66 

12. Cap. 74.02 Protecția mediului 876 865 98.74 

13. Cap. 80.02 Acțiuni generale 

programul Dezvoltare regională 

122 93 76.23 

14. Cap. 84.02 Transporturi, străzi, 

drumuri 

2.401 2.187 91.09 

* Sume alocate bisericilor 20 19 95 

* Sume alocate cluburilor sportive 101 95 94.06 
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Activitatea din piețe, târguri, oboare, păduri și cămine 

 Bugetul de venituri și cheltuieli al activității autofinanțate - piețe, târguri, 

oboare, păduri și cămine, pe anul 2016, comparativ cu anii 2014 și 2015, se prezintă 

astfel: 

La venituri:  

Situația Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Sold la începutul anului 269.789 263.277 501.234 

Prevederi aprobate 

inițial 

933.000 414.000 356.000 

Prevederi definitive 1.011.000 414.000 356.000 

Încasări realizate 851.124 391.537 410.000 

 

La cheltuieli 

 

Situația Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Credite aprobate inițial 1.203.000 677.000 857.000 

Credite definitive 1.281.000 677.000 857.000 

Plăți efectuate 857.637 153.580 266.000 

 

  Acorduri de funcționare pentru societăți comerciale în anul 2016 

În această perioadă au fost întocmite, în urma analizei documentațiilor depuse 

și aprobate un număr total de 284 autorizații de funcționare pentru activități 

comerciale și prestatoare de servicii și alimentație publică, astfel: 249 autorizații 

activități comerciale și prestatoare de servicii și 35 de autorizații de funcționare 

pentru activități de alimentație publică. 

La activitatea de transport au fost înregistrate un număr de 18 autorizații taxi 

și 5 autorizații transport. Vizarea anuală a autorizațiilor taxi s-a achitat la casieria 

biroului impozite și taxe în cursul lunii în care a fost aprobată autorizația de 

funcționare. 

Nr. mopede înregistrate: 101. 

Nr. atelaje înregistrate: 46. 

Nr. vehicule înregistrate: 60. 

Nr. - 1 autorizație de liberă trecere prin unele zone ale orașului. 

De asemenea, în această perioadă s-au făcut verificări în trafic privind 

valabilitatea documentelor de bord la vehiculele care nu se supun înmatriculării 

precum și la autovehiculele autorizate taxi.  

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.44/2008, privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale și în baza protocolului de 

colaborare nr.3414/2004, încheiat cu Oficiul Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud, 
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s-a oferit consultanță și s-au pus la dispoziție documentele necesare pentru  

înregistrarea și reorganizarea în Registrul Comerțului a P.F.A., I.I., I.F.  
 

 

 S-au eliberat în anul 2016: 

- 14 declarații de notorietate necesare pentru înregistrarea la Registrul 

Comerțului Bistrița a P.F.A., I.I., I.F. 

  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.99/2000 

privind comercializarea produselor de piață și a Hotărârii 333/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței nr.99/2000 s-au eliberat: 

 - 2 (două) notificări însoțite cu liste de inventar pentru mărfurile de  soldare 

depuse de agenții economici de pe raza orașului Năsăud care  efectuează  vânzări de 

lichidare și soldare. 
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 CAPITOLUL II  

 

 

 Proiecte de investiție realizate și acțiuni derulate în anul 2016, pentru 

creșterea calității vieții în orașul Năsăud  
 

 

 Administrația publică locală năsăudeană a desfășurat o serie de activități, în 

cursul anului 2016 menite să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea 

vieții unei localități este dată de calitatea aerului, a mediului înconjurător, a 

infrastructurii, a serviciilor către populație, dar și a accesului la educație și cultură. 

 În acest sens, administrația năsăudeană a încercat să atingă, prin acțiunile sale, 

toate aceste aspecte, în folosul și beneficiul cetățenilor.  

 Iată o sinteză a proiectelor derulate de administrație, în anul ce tocmai a trecut: 

 1. Depunerea spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional 

Regional, Axa 3.1. a proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din orașul 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, 

etapa I”. 

 Proiectul „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe 

din orașul Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud, etapa I” depus la data de 

16.11.2016 spre finanțare în cadrul 

Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, a trecut de prima etapă de evaluare, respectiv 

evaluarea conformității administrative și a eligibilității pentru toate cele 9 

componente, însemnând tot atâtea blocuri propuse a se reabilita la Năsăud.  

 Proiectul se află în etapa evaluării financiare și tehnice. Sunt șanse ca toate 

cele 9 blocuri din orașul Năsăud să fie reabilitate termic dacă documentațiile vor 

trece de aceste etape de evaluare. Acest lucru va reduce cu până la 40% consumul de 

energie termică și va schimba total aspectul vizual al acestor blocuri. 

 De specificat faptul că 60% din costul final de reabilitare va fi suportat din 

fonduri europene (FEDR), 25% de către asociațiile de proprietari și 15% de 

administrația publică locală. Conform Hotărârii Consiliului Local nr.182 din 

14.11.2016, administrația locală, respectiv orașul Năsăud va achita, la data recepției 

de la terminarea lucrărilor, cuantumul de 40%, reprezentând co-finanțarea de 25% 
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din partea asociațiilor de proprietari și 15% contribuția administrației, urmând ca 

într-o perioadă de 5 ani, suma să fie recuperată de la fiecare locatar, în baza unei fișe 

de calcul și a unei declarații de impunere semnată între primărie și locatar.  

 Blocurile propuse a se reabilita în această primă etapă sunt: 

1. Bloc A1 – Strada Miron Cristea 

2. Bloc A2 – Strada Miron Cristea  

3. Bloc A3 – Strada Miron Cristea 

4. Bloc 5 ABC – Strada Miron Cristea 

5. Bloc 7ABC – Strada Miron Cristea 

6. Bloc C2 – Strada Bistriței 

7. Bloc 12 – Bulevardul Grănicerilor 

8. Bloc 1 – Strada Iulian Marțian 

9. Bloc Munca Colectivă – Strada Iulian Marțian.  

  

 2. Realizarea unui nou parc de joacă în cartierul de blocuri, strada Iacob 

Mureșianu, oraș Năsăud. 

 În anul 2016 s-au finalizat 

lucrările la lucrările ce au vizat 

realizarea unui nou parc de joacă în 

cartierul de blocuri din orașul Năsăud, 

str. Iacob Mureșianu.  

 Proiectul a vizat reabilitarea și 

modernizarea parcului prin montarea 

de elemente de joacă noi, cu design 

modern (balansoare, hintă, tobogane), 

băncuțe, mese de șah, inclusiv o 

cișmea pentru apă. Întreaga suprafață 

de joc a fost acoperită cu pavaj din 

cauciuc, o notă de siguranță în plus 

pentru copii. 

 Noul parc a fost prevăzut cu sistem de supraveghere video și a fost dat în 

folosință în data de 30 Aprilie 2016. Valoarea totală a investiției fost de 132.028 lei. 
 

 3. Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Spitalul 

Orășenesc Năsăud”. 

  Primăria orașului Năsăud, în calitate de inițiator și membru fondator al 

asociației sus menționată,  a derulat o serie de activități pentru înființarea unei 

asociații care să sprijine Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” din orașul Năsăud 

spre a oferii servicii de sănătate la standarde ridicate pentru aproximativ 110.000 mii 

locuitori din 23 de comunități locale arondate spitalului din Năsăud. Aceste acțiuni  
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s-au finalizat în septembrie 2016, iar autoritatea publică locală a pus la dispoziția 

asociației în mod gratuit spațiul de funcționare pentru derularea activităților 

asociației. Compartimentul administrativ este ocupat în exclusivitate de către 

voluntari, pe bază de contract de voluntariat. 
 

 4. Realizarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă, pentru 

perioada 2016-2020. 

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Năsăud (PAED) este un 

document strategic menit să identifice și să cuantifice principalele provocări la nivel 

local cu privire la reducerea emisiilor de carbon și implementarea unei politici de 

energie durabilă în orașul Năsăud. 

 La nivel local viziunea orașului Năsăud este de a îmbunătății calitatea vieții 

cetățenilor și asigurarea unui viitor mai bun prin crearea unui mediu sănătos, 

favorabil dezvoltării economico-sociale. 

     Obiectivele din 

PAED-ul orașului 

Năsăud sunt corelate cu 

obiectivele naționale și 

europene din domeniul 

energiei durabile. Cele 4 

mari obiective ale 

planului local sunt 

corelate cu alte 23 de 

măsuri specifice, 

cuprinse în planul de 

acțiune local al orașului. 

Iată care sunt cele patru 

obiective aprobate de  

Consiliului local Năsăud:  

1. Reducerea emisiilor de carbon cu 20% până în anul 2020; 

2. Clădiri eficiente energetic atât în sectorul rezidențial cât și în cel public; 

3. Mobilitate urbană durabilă; 

4. Energie din surse regenerabile. 

 Aceste obiective sunt tangibile doar investind în proiecte durabile și atent 

planificate precum: reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor 

publice, reabilitarea sistemului de iluminat public, crearea unor surse locale de 

producere a energiei din surse regenerabile și nu în ultimul rând eficientizarea 

consumurilor.  
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 Întregul document poate fi consultat pe adresa oficială a Primăriei Orașului 

Năsăud www.primarianasaud.ro, secțiunea anunțuri recente. Documentul a fost 

realizat de S.C. Financom S.R.L. Costul documentației a fost de 21.600 lei. 
 

  5. Demararea proiectului de realizare de noi parcări, spații verzi și boxe 

metalice în cartierul de blocuri Grăniceri sud. 

 Administrația năsăudeană a început în anul 2016 lucrările privind regenerarea 

urbană în zona cartierului de blocuri, Grăniceri Sud.  

 Într-o primă etapă de regenerare urbană s-a început cu zona blocurilor  C1-C7, 

D1, zonă în care s-a început demolarea magaziilor de lemne cu caracter provizoriu, 

aproximativ 67 de lemnării. Această zonă  va fi reamenajată, în acest perimetru 

urmând a fi amenajate locuri de parcare personalizate, spații verzi dar și boxe 

standard pentru depozitarea combustibilului lemnos pentru încălzirea pe timp de 

iarnă. Valoare totală a contractului de execuție pentru acest obiectiv este de 479.910 

lei. 

 Această acțiune se încadrează în seria de acțiuni ce privesc regenerarea zonelor 

urbane din orașul Năsăud, acțiuni menite a îmbunătății nivelul de trai al locuitorilor, 

creșterea calității mediului precum și o schimbare estetică pozitivă a ambientului.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primarianasaud.ro/
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 6. Modernizarea pieței agroalimentare și amplasarea unui număr de 139 

de mese noi pentru comercianți. 

 Administrația năsăudeană a finalizat în vara anului 2016, lucrările la piața 

agroalimentară a orașului. 

 Tradiționalul târg de joi, dar și activitatea zilnică de comercializare se va 

desfășura în condiții optime, comercianții având acum posibilitatea să își expună 

marfa pe mese nou-nouțe. Lucrările de modernizare au constat în asfaltarea cu 

mixtură asfaltică a întregului platou destinat desfacerii legumelor și fructelor lucrare 

care a costat 44.349 lei, amplasarea a 139 de mese noi pentru comercianți, montarea 

a 3 camere cu supraveghere video, schimbarea acoperișului și a burlanelor. Valoarea 

pentru achiziționarea și montarea celor 139 de mese pentru comercianți a fost de 

96.000 lei. 
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 7. Bariere cu telecomandă și supraveghere video în piața agroalimentară. 

  În cursul acestei săptămâni, administrația locală a montat bariere cu 

telecomandă în zona pietonală a pieței agroalimentare a orașului. Aceste bariere 

reprezintă un ultim detaliu care va asigura siguranța pietonilor care trec prin zona 

magazinelor și a pieței agroalimentare. 

 După ce administrația a modernizat în vara acestui an piața prin asfaltarea 

platoului aferent zonei de comercializare a fructelor și legumelor, dar și prin 

achiziționarea de noi mese pentru comercianți, iată că acum zona pietonală a fost 

închisă pentru accesul autovehiculelor cu aceste bariere moderne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercianții vor avea posibilitatea aprovizionării zilnice, în intervalul orar 

06.00-08.00 și 18.00-20.00, accesul în zona pietonală fiind asigurat de administrația 

pieței. De menționat faptul că zona este supravegheată video de 3 camere, totul 

pentru siguranța celor care tranzitează această zonă foarte aglomerată, în special în 

zilele de joi când are loc tradiționalul târg local.  
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 8. Amplasare container sanitar în incinta Stadionului Orășenesc Năsăud. 

  Parcul de joacă situat în incinta Stadionului Progresul din Năsăud are începând 

cu luna iulie a anului 2016, un container de tip grup sanitar. Administrația 

năsăudeană a decis achiziționarea acestui container de tip grup social, lucru absolut 

necesar într-o zonă de agrement frecventată atât de copii și de părinții acestora, cât și 

de alți tineri care vin în această zonă pentru sport și relaxare. Containerul cu o 

lungime de 4 metri are prevăzute două grupuri sanitare pentru femei și bărbați, în 

total 4 toalete, 4 lavoare, aer condiționat, etc. Acesta a fost racordat la sistemul de 

apă/canal și electricitate pentru a fi funcțional. Costul total de achiziție al acestui 

echipament a fost de 16.800 lei.   
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 9. Continuarea lucrărilor pentru documentația proiectului „Complex 

sportiv multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”. 

 Anul 2016 a fost anul în care Compania Națională de Investiții a aprobat 

studiul de fezabilitate pentru Complexul Sportiv Multifuncțional Năsăud, investiție 

în valoare de 5 Milioane de Euro, care se va realiza în zona Balta Liceului Silvic, pe 

o suprafață de 2.3 Hectare.  

 

 Proiectul „Complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud” presupune 

realizarea următoarelor obiective de investiție pentru cetățenii orașului Năsăud: 

1. Amenajări exterioare pentru acces, respectiv: 

- circulație pietonală 

- circulație auto și parcări 

2. Amenajări exterioare pentru agrement, respectiv: 

- bazin acoperit iarnă-vară 

- piscină pentru adulți 

- piscină pentru copii 

- spații amenajate pentru plajă (300 de locuri) 

- gradene 

- teren de tenis 

- teren de volei și baschet 

- teren de minifotbal și handbal 

- spații comerciale pentru alimentație publică 

- vestiare 

- cabinete medicale 

- alei pentru circulație pietonală 

- 150 de locuri amenajate pentru parcare. 
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 În ședința din 25 martie 2016, Consiliul Local Năsăud a aprobat sumele 

necesare sustenabilității proiectului „Complex sportiv multifuncțional în orașul 

Năsăud”, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la finalizarea implementării acestuia. 

 Odată realizat, acest obiectiv va reprezenta cel mai mare centru sportiv și de 

agrement din „Țara Năsăudului”.  

 

 10. Modernizarea centrului orașului Năsăud și realizarea de noi parcări. 

  Proiectul de reabilitare și modernizare al centrului orașului Năsăud este un 

proiect multianual care a început în anul 2015 și va avea finalizare în anul 2017. 

Valoarea totală a proiectului este de 743.000 lei, din bugetul local.  
 

 

  

 

 

 

 

 

Proie

ctul 

preve

de 

mont

area 

de 

mobil

ier 

strad

al 

nou, bănci și coșuri de gunoi noi, cu design modern. În anul 2016 au continuat 

lucrările cu reabilitarea trotuarelor adiacente zonei Piața Unirii, a spațiilor verzi din 

fața Primăriei, dar și realizarea de noi spații de parcare în fața vechiului cinematograf 

și în fața Cooperativei ConsumCoop.  

 Prin modernizarea zonei, circulația auto și pietonală, precum și parcarea 

autoturismelor, se va desfășura în condiții de siguranță și confort.  

 Aceste investiții, din bugetul local al orașului Năsăud, se înscriu în seria de 

acțiuni ce privesc regenerarea zonelor urbane din orașul Năsăud, acțiuni menite a 

îmbunătății nivelul de trai al locuitorilor, creșterea calității mediului precum și o 

schimbare estetică pozitivă a ambientului.    
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 11. Selectarea spre finanțare a proiectului „Modernizare drumuri agricole 

în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, pentru 7,5 km de drumuri agricole 

din extravilanul localității.  

 Primăria Orașului Năsăud a depus spre finanțare, la data de 25 mai 2016, 

proiectul „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud”, submăsura 4.3. „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice ” în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală (2014-2020). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proiectul în valoare de 1 milion de euro vizează realizarea de drumuri de 

exploatare în șapte perimetre din extravilanul orașului Năsăud, deservind o suprafață 

totală însumată de 755 de hectare terenuri agricole. 

 Scopul unor astfel de investiții, sprijinite de submăsura 4.3. este de a 

îmbunătății performanța economică a tuturor fermelor și de a facilita restructurarea și 

modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către 

piețele de desfacere, dar și a diversificării agricole. 

 Odată modernizate și adaptate căile de acces, acestea vor asigura o mai bună 

aprovizionare și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere. AFIR-ul 

a publicat raportul de selecție, în care este menționat faptul că 21 de proiecte au fost 

selectate spre finanțare, printre care și proiectul depus de administrația năsăudeană. 

În momentul de față administrația locală se află în faza de contractare a Proiectului 

Tehnic, cu termen de depunere a documentației tehnice 13 Aprilie 2017.  
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 12. Acțiuni de modernizare și eficientizare a iluminatului public stradal 

prin înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri de iluminat de tip  LED 

radiant de 70 W. 

 Pentru a reduce consumul de energie electrică și pentru asigurarea unei 

luminozități corespunzătoare, au fost înlocuite corpurile de iluminat uzate fizic și 

moral, cu corpuri de iluminat de tip LED de 70 W cu luminozitatea ridicată și 

consum energetic redus.   

 Zonele în care au fost montate corpuri de iluminat de tip LED sunt: Str. Valea 

Podului – 1 buc, piața agroalimentară – 6 buc, Str. Iulian Marțian – 10 buc, Str. Iuliu 

Moisil – 5 buc, Str. Zăvoi – 5 buc, Str. Horea – 18 buc, Str. Găgi – 4 buc, Str. George 

Coșbuc – 36 buc, Str. Gării – 8 buc, Str. Vasile Nașcu – 18 buc, Str. Piața Unirii – 5 

buc, Str. Tudor Vladimirescu – 3 buc, Str. Virgil Șotropa – 2 buc, Str. Bistriței – 1 

buc, Str. Mihai Eminescu – 2 buc, Str. Nicolae Drăgan – 1 buc, Str. Griviței – 2 buc. 

 În total, în anul 2016, au fost montate un număr de 135 de corpuri de iluminat 

cu tehnologie LED și, unde a fost cazul, s-au refăcut coloanele de alimentare a 

corpurilor de iluminat. Pe Str. Piața Unirii au fost înlocuite un număr de 9 cutii 

joncțiune alimentare ic.pub. Valoarea totală de achiziție pentru aceste lucrări a fost de  

54.364 lei.  

 Tot în anul 2016, rețeaua de iluminat public stradal a fost prelungită pe o 

lungime de 240 ml, pe strada Valea Caselor și au fost montate un număr de 7 corpuri 

de iluminat, din redistribuire. De corpuri de iluminat din redistribuire a mai 

beneficiat  și strada Podirei unde s-au montat 9 corpuri de iluminat și cartierul Liviu 

Rebreanu unde au fost montate 8 corpuri de iluminat stradal. 

 Toate aceste lucrări au fost executate în vederea asigurării unui iluminat public 

modern, eficient, care să asigure o bună vizibilitate cetățenilor, respectiv al pietonilor 

care tranzitează aceste zone.  
 

 13. Sistem de supraveghere video în orașul Năsăud (în zona platformelor 

cu containere semi-îngropate și a arterelor intens circulate dar și a pieței 

agroalimentare). 

 La ora actuală s-a finalizat o nouă etapă de monitorizare video cu rezoluție 

HD, cu rolul de a descuraja poluarea mediului. Este vorba despre un sistem 

performant de supraveghere în infraroșu, cu un total de 32 de canale, ce intră în 

atribuțiile de supraveghere ale polițiștilor locali. În anul 2016 au fost achiziționate și 

montate  un număr de 6 camere de supraveghere cu tehnologie HD, în valoare totală 

de 1.740 lei. Acestea au fost amplasate în zona containerelor semi îngropate, pe 

arterele intens circulate: Str. George Coșbuc și Bulevardul Grănicerilor și în piața 

agroalimentară a orașului.  
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 14. Modernizare străzi și trotuare cartier Liviu Rebreanu, oraș Năsăud. 

 Conform proiectului „Modernizare străzi  și trotuare în cartierul Liviu 

Rebreanu”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, s-au asfaltat aprox. 2 km de 

drumuri, rezolvându-se practic cea mai mare parte a infrastructurii rutiere din 

cartierul Liviu Rebreanu. Lățimea carosabilului variază, pe anumite porțiuni fiind de 

3,5 m, iar în altele de 5 metri. S-au realizat cinci podețe și trotuare pentru pietoni, în 

lungime totală de 1.343 metri, amenajate cu dale din beton. Lucrările de reabilitare a 

trotuarelor au fost executate cu sume aprobate din bugetul local al orașului Năsăud, 

în valoare de 267.778 lei (reprezentând lucrări realizare trotuare, dirigenție de șantier 

și cote legale). 

 Proiectul se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Locală, Sub-

măsura: „Regenerare urbană a municipiilor și orașelor”, program derulat de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, fiind un proiect 

multianual cu o valoare totală de 2.082.591 lei, din care de la bugetul de stat 

1.814.813 lei și de la bugetul local 267.778 lei. Contractul de finanțare a fost semnat 

între Primăria Orașului Năsăud și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în data de 08.06.2015, iar lucrările se află în desfășurare. Durata estimată de 

execuție este de 24 de luni. Executantul lucrării este firma S.C. Dimex 2000 

Company S.R.L. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 15. Amenajări de noi spații verzi și înlocuirea arborilor bătrâni. 

 Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi și copiii noștri reprezintă una 

dintre prioritățile administrației năsăudene. În momentul de față în orașul Năsăud 

situația spațiilor verzi se prezintă astfel: 16,47 mp. spațiu verde/cap de locuitor cu o 

suprafață totală de 182.168 mp. 

  Primăria a continuat acțiunile anuale de întreținere a spațiilor verzi din oraș, de 

toaletare și înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale și de plantare gard viu, 

în cadrul cărora au fost plantate pe domeniul public peste 40.000 fire de flori. Au fost 

executate lucrări de toaletare a arborilor pentru un număr de 860 exemplare arbori; 

semănare, repicare, întreținere cultură de Petunia hibrida pentru plantare în straturi - 

aprox. 900 fire. În luna martie – aprilie au fost realizate paturi tip răsadnițe pentru 
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semănare, repicare, întreținerea culturi plante  anuale pentru plantarea de straturi în 

oraș: aprox. 50.000 fire.  

 În luna mai 2016 au fost realizate lucrări de întreținere a spațiilor verzi după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Spațiul verde Suprafața 

(ha) 

Administrator 

1. Scuar (zona Centrul vechi) 1,0112 Consiliul Local Năsăud 

2. Scuar (zona Centrul nou) 0,3339 Consiliul Local Năsăud 

3. Zone de cartier 1,6278 Consiliul Local Năsăud 

- cosire gazon - cosiri repetate; 

- tuns gard viu; 

- udat și plivit straturi flori; 

- lucrări de desființare a culturilor anuale spre sfârșitul lunii septembrie; 

- plantare specii bianuale (viola, bellis, myosotis). 

- lucrări de butășire efectuate în seră (thuja, buxus, juniperus). 

- ducerea la adăpost a plantelor sensibile la îngheț.                                                   

 Totodată au fost confecționate și montate 4 bănci în ansamblul de jardiniere în  

Piața Unirii. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16. Dotarea Creșei orașului Năsăud cu mașină de gătit cu gaz cu 6 

arzătoare. 

 Creșa orașului Năsăud a fost dotată în anul 2016 cu o mașină de gătit cu gaz și 

cu 6 arzătoare. Această achiziție a fot necesară pentru prepararea hranei pentru cei 50 

de copii înscriși în această instituție. Valoarea de achiziție a fost de 9.705 lei.  
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 17. Realizare zid de sprijin pentru consolidare, în zona calamitată „Vârful 

Uliței”, din cartierul năsăudean Liviu Rebreanu.  

 Administrația năsăudeană a luat măsuri de refacere a zonei calamitate Vârful 

Uliței din cartierul năsăudean Liviu Rebreanu. În zona mai sus menționată au avut 

loc alunecări de teren ca urmare a ploilor abundente din anul 2015. 

 Lucrările de protecție au constat în realizarea unui zid de sprijin din zidărie din 

piatră brută, cu fundație din beton și rigole marginale. Zidul de protecție realizat se  

întinde pe o lungime de 100 de metri liniari, cu o înălțime de 2,5 metri sau chiar 3 

metri în unele zone afectate. 

 Tot în cadrul acestor lucrări de protecție au fost realizate regularizări de mal și 

2 podețe necesare accesului. Aceste lucrări s-au finalizat în anul 2016, investiția 

pentru această lucrare, în valoare de 503.554 lei fiind suportată în totalitate din 

bugetul local.  

 

 18. Împietruire/reprofilare strada Avram Iancu, oraș Năsăud. 

 Lucrările de reprofilare/împietruire a străzii Avram Iancu din orașul Năsăud au 

fost executate pe o lungime de 620 ml. Pe această lungime de drum s-a aplicat un 

strat de balastru brut, după care a fost aplicat un strat de piatră spartă, cu 

dimensiunea de 40-63 mm și un strat de împănare din piatră spartă cu dimensiunea 

de 0-25 mm, straturi întărite prin cilindrare. Aceste lucrări au fost realizate de 

administrația locală, în anul 2016, în vederea îmbunătățirii circulației auto, având în 

vedere că suprafața de rulare inițială prezenta mari denivelări, fiind impracticabilă 

circulației.  
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Tot în cadrul acestor lucrări s-au refăcut parțial și trotuarele, pe o lungime de 142 ml, 

acolo unde situația a impus-o. Valoarea pentru această investiție a fost de 88.513 lei, 

din bugetul local.  

 

 19. Menținerea relațiilor interne și externe prin parteneriate. 

 Anul 2016 a însemnat pentru administrația năsăudeană dezvoltarea unor noi 

relații de parteneriat. În anul 2016 au existat parteneriate atât la nivel local cât și la 

nivel internațional.  

 La nivel local au existat un număr de 9 parteneriate în anul 2016 și un număr 

de 6 parteneriate externe, derulate în vederea depunerii proiectului „Solidarity 

without borders” cu instituții similare din: Malta, Polonia, Croația, Italia, Portugalia 

și Spania. Cele 9 parteneriate interne derulate în anul 2016 sunt:  

1. Parteneriat derulat cu  Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Bistrița-Năsăud, în vederea desfășurării de acțiuni comune de mediatizare și 

prevenire a consumului de droguri. 

2. Parteneriat cultural derulat cu Asociația Filatelică „Bistrițeana”, realizat în 

vederea organizării Expoziției Filatelice „Virtus Romana Rediviva” dedicată 

nașterii a 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc.  

3. Parteneriat pentru noul Plan de Dezvoltare Locală al GAL „Țara Năsăudului”, 

parteneriat inclus în Strategia de Dezvoltare, pentru alocarea financiară 2016-

2020. 

4. Parteneriat încheiat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor 

(SNRB) în vederea derulării Campaniei de colectare a bateriilor și 

acumulatorilor uzați „Fii un exemplu pentru comunitatea pe care o conduci”. 
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5. Parteneriat cu Clubul Copiilor Năsăud și cu Centrul de Voluntariat Năsăud 

pentru derularea unor campanii de colectare și valorificare a deșeurilor de 

baterii și acumulatori portabili, în vederea protejării mediului înconjurător. 

6. Parteneriat cu Asociația ASTRA Năsăud în cadrul proiectului „Tabăra acasă la 

noi”. Primăria orașului Năsăud a susținut realizarea activităților proiectului pe 

raza orașului Năsăud. 

7. Parteneriat cu Asociația ROMACT pentru elaborarea Planului de Acțiune 

privind Incluziunea Romilor în Strategia de Dezvoltare Locală.  

8. Parteneriat încheiat cu Asociația Economic în vederea dotării unui spațiu de 

joacă de pe raza localității.  

9. Parteneriat derulat cu Fundația Romenien Group Schoonebek, care în cursul 

anului 2016 au transmis un transport umanitar pentru Spitalul Orășenesc „Dr. 

George Trifon” din Năsăud.  
 

20. Adăpost extins și modernizat pentru câinii fără stăpân din orașul 

Năsăud.  

Adăpostul pentru câinii comunitari de pe raza orașului Năsăud are o 

capacitate totală de cazare de 50 de locuri. Anul 2016 a însemnat pentru 

Primăria orașului Năsăud semnarea unui nou acord de parteneriat pentru o 

perioadă de 1 an cu Asociația Arme 

Hundseelen Aus Romanian din 

Austria. 

 Prin intermediul asociației 

Arme Hundseelen Aus Romanian toți 

câinii din adăpostul public primesc 

hrană zilnică și medicamente de 

primă urgență. Tot această asociație 

se ocupă cu adopțiile externe și locale 

din adăpost. În anul 2016 au fost dați 

spre adopție externă un număr de 47 

câini în Germania, Anglia și Austria și un număr de 5 câini care au fost adoptați  

pe plan local. La data de 31 decembrie 2016, în Adăpostul public al orașului 

Năsăud au fost înregistrați un număr de 47 de câini. Nici un câine nu a fost 

eutanasiat la Năsăud.  

Pentru Adăpostul public de câini fără stăpân din orașul Năsăud, în anul 

2016 au fost achiziționate servicii sanitar-veterinare în valoare de 10.000 lei. 

Din fondurile asociației, curtea interioară a fost îngrădită, realizându-se astfel 

un spațiu pentru plimbarea în aer liber și de socializare a câinilor cazați în adăpost. 
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  21. Acțiuni pe linie de mediu pe raza orașului Năsăud, în anul 2016.  

 Activitatea de măturat stradal și ridicarea materialului rezultat, a fost efectuată 

de S.C. URBANA S.A. Bistrița. Măturatul se execută zilnic pe străzile principale și 

de două ori pe săptămână pe celelalte străzi. O atenție deosebită a fost acordată în 

anul 2016 colectării deșeurilor menajere de la populație, în special din zona 

blocurilor. S-a insistat pe menținerea curățeniei la punctele gospodărești și pe mărirea 

ritmului de colectare. Au fost reamplasate containere semiîngropate în locurile unde 

cantitatea de deșeuri depășea capacitatea de înmagazinare.       

 În luna aprilie, a fost organizată o campanie de curățenie, la care au participat 

elevii școlilor năsăudene, angajații ISU, Poliției, Jandarmeriei și personalul din 

cadrul Primăriei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Activitatea de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electronice și 

Electrocasnice, a fost organizată de către Primărie, cu sprijinul Asociației Române 

pentru Reciclare RoRec, la fel ca și colectarea selectivă. În anul 2016 au fost 

organizate două campanii de colectare, cantitatea de DEE-uri colectată fiind de 4.271 

kg.  

Colectarea PET-urilor, se face și de la societățile comerciale de unde se 

colectează hârtia și cartonul, după un program săptămânal prestabilit. La nivelul 

anului 2016, au fost colectate și 

livrate spre valorificare: 

  - 86.200 kg hârtie  

  - 52.300 kg plastic total                                                                                                                                                                                                                                       

  - 520 kg sticlă 

Activitatea de protecție a 

mediului include programe de 

acțiuni, diverse raportări 

statistice și on line, verificări 

permanente în teritoriu și luarea 

măsurilor ce se impun pentru a 

avea un oraș curat. În acest 

sens, cu sprijinul Poliției Locale și folosind personalul care trebuie să efectueze ore 

de activitate în baza Legii nr. 115/2006 privind modificarea si completarea Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat și a celor care, în baza unei sentințe 

judecătorești, au avut de efectuat ore de muncă în folosul comunității s-au efectuat 

următoarele acțiuni: 

- igienizări ale malurilor râului Someșul Mare și ale celor patru văi ce traversează 

orașul; 

- urmărirea și desființarea depozitelor ilegale de deșeuri, diferite lucrări edilitar – 

gospodărești,  curățarea șanțurilor și a rigolelor; 
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- a fost desfășurată o acțiune de dezinsecție și deratizare la instituții și pe domeniul 

public al orașului, la seră și pe spațiile verzi, la cele două cămine culturale din Lușca 

și Liviu Rebreanu, la Creșă, precum și la locuințele sociale. 

            Activitatea de colectare a deșeurilor menajere din orașul Năsăud și cele două 

localități componente, Lușca și Liviu Rebreanu a fost asigurată de S.C. VITALIA 

S.A. București până la jumătatea lunii august, când a întrerupt activitatea 

contractuală. De la această dată și până la 5 septembrie activitatea a fost asigurată de 

S.C. Local Serv S.R.L., după care, din 02.09.2016 colectarea deșeurilor menajere a 

fost preluată de S.C. Supercom S.A. București. Începând cu luna septembrie, s-a 

stabilit ca încasare taxei de salubritate să fie făcută de către biroul impozite și taxe 

solicitându-se totodată cetățenilor declarații cu numărul de membrii din fiecare 

gospodărie. 
 

 22. Achiziționare suporți biciclete. 

 Administrația năsăudeană a adoptat de curând un plan de măsuri care urmăresc 

reducerea emisiilor de CO2 și încurajează inițiativele care duc la energie durabilă. 

Principalele măsuri constau în 

reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe, 

eficientizarea energetică a 

instalațiilor și echipamentelor 

din clădirile publice, 

conștientizarea în rândul 

cetățenilor cu privire la 

problemele energetice locale, 

îmbunătățirea sistemului de 

iluminat public, etc., direcții 

în care administrația a început 

deja demersuri. 

 O altă măsură locală 

care se adresează cetățenilor este încurajarea transportului pe biciclete. În acest sens, 

într-o primă etapă, administrația a achiziționat un număr de 25 de suporți de biciclete 

care urmează să fie amplasați în zone aglomerate precum: parcul de joacă și 

stadionul orașului, frecventat de mulți iubitori ai mersului pe bicicletă, piața 

agroalimentară și centrul orașului, în apropierea Primăriei. 

 Implicarea cetățenilor orașului Năsăud joacă un rol foarte important alături de 

implicarea activă a reprezentanților instituțiilor locale. Prin schimbarea de 

comportament se poate aduce o schimbare reală în reducerea emisiilor de CO2. 

Astfel, este încurajată folosirea mijloacelor de transport nepoluante sau puțin 

poluante (Conform PAED oraș Năsăud).   
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 23. Realizare și dotare Clubul pensionarilor.  

 În data de 5 august 2016 a fost inaugurat Clubului Pensionarilor, în incinta 

Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud.  

  

 

 La inițiativa primarului orașului Năsăud, Mircea Romocea și managerului 

Casei de Cultură, Silviu Rus, acest spațiu și-a găsit utilitatea, spre încântarea 

principalilor beneficiari: pensionarii. 

 Noul club are o capacitate de 30 locuri și spațiul este destinat activităților 

recreative și de petrecere a timpului liber. Acesta a fost dotat cu mese, scaune, 

bibliotecă și jocuri gen: șah, remi, table. Pensionarii prezenți la inaugurare și-au 

desemnat reprezentanții în persoana domnului profesorului Frișan Ioan - președinte, 

doamna Nina Vlașin – vicepreședintă, domnul Ioan Mureșan - secretar și 2 membrii 

supleanți aleși în persoana domnului profesor Pleș Gheorghe și a doamnei Livia 

Istrate.  

 

 24. Reabilitare trotuare Str. Griviței și piața agroalimentară a orașului 

Năsăud pentru realizare pietonal. 

 Administrația locală năsăudeană a finalizat în anul 2016 lucrări de reparații la 

trotuarele aflate pe strada Griviței și la trotuarele din piața agroalimentară a orașului 

Năsăud, în valoare totală de 30.942 lei. 

 Suprafață totală reabilitată a fost de 201,5 mp. Trotuarele din piața 

agroalimentară au fost modernizate în vederea realizării unui pietonal pentru sporirea 

siguranței pietonale, într-o zonă foarte aglomerată precum piața agroalimentară. 

Delimitarea pietonalului a fost realizată prin amplasarea a două bariere prevăzute cu 

telecomandă.  
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 25. Poliția Locală Năsăud - pentru siguranța cetățeanului. 

 Temeiul legal pentru activitatea desfășurată în cadrul compartimentului de 

politie locală este Legea 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, 

prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea 215/2001 a administrației publice 

locale. 

 Compartimentul politiei locale a fost înființat pe baza Hotărârii Consiliului 

Local Năsăud  nr.104 din 15 decembrie 2014 privind  înființarea Poliției locale. În 

luna mai 2015 au fost angajate 2 persoane. Cei doi polițiști locali ai orașului Năsăud  

au urmat, timp de 3 luni, Programul de formare inițială pentru polițiști locali. 

 Programul menționat a fost organizat sub egida M.A.I. (Ministerul Afacerilor 

Interne) de către Centrul de Formare Inițială și Continuă a M.A.I.  La finalul celor 3 

luni de școlarizare și formare specifică funcției, cei doi polițiști locali: Sîngeorzan 

Călin Ștefan și Angelini Marian-Ioan au absolvit toate cele trei probe ale examenului: 

test scris – Ordine publică, probă practică – Executarea ședinței de tragere cu pistolul 

și test scris – Circulația pe drumurile publice.  

 În anul 2016 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 127 sancțiuni, cu o 

valoare totală de 20.450 lei. Poliția Locală are în dotare o multifuncțională, un server, 

38 de camere video, o Dacia Duster 4X4, mobilier și îmbrăcăminte specifică, dotări 

necesare pentru funcționarea optimă a serviciului.  

 Sistemul de supraveghere video 

din orașul Năsăud (în zona platformelor 

cu containere semi-îngropate, a arterelor 

intens circulate și a pieței 

agroalimentare) a fost extins și 

îmbunătățit în anul 2016, prin 

achiziționarea a 6 noi camere video de 

supraveghere – cu tehnologie HD. Toate 

cele 38 de camere de supraveghere sunt 

gestionate de acest serviciu local. 
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 26. Măsuri pentru fluidizarea circulației auto în zona Pieței 

agroalimentare din orașul Năsăud.  

 Administrația publică locală a orașului Năsăud, cu sprijinul Serviciului rutier 

din cadrul poliției județene, au gândit câteva măsuri de fluidizare a circulației auto în 

zona Pieței agroalimentare a orașului Năsăud. Astfel, accesul în piața agroalimentară 

se va face de pe Bulevardul Grănicerilor (DN 17 C), în dreptul clădirii Jandarmeriei, 

sensul unic începând cu 

strada Piața Nouă și 

continuând până la 

intersecția străzii Iulian 

Marțian cu strada Rahovei și 

mai apoi până la ieșirea din 

piață, strada Iulian Marțian 

(vezi harta).  

Măsurile au fost luate pentru 

fluidizarea circulației auto 

dar și având în vedere 

lucrările de modernizare a 

pieței, respectiv, amplasarea 

de noi mese pentru 

comercianți și realizarea unui pietonal în fața pieței agroalimentare. Accesul 

comercianților pentru aprovizionare este posibil, în dreptul pietonalului, zilnic între 

orele 6.00-8.00, respectiv 18.00-20.00. 

 

 27. Realizarea documentației pentru proiectul: „Reamenajare fântână 

arteziană situată în Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud”. 

 Administrația locală năsăudeană a identificat sursa de finanțare din care va fi 

reabilitată/modernizată fântâna din Parcul Central al orașului. 

 Întreaga arhitectonică a actualei fântâni va fi modificată printr-un proiect de 

reabilitare capitală, proiect care este prins ca și măsură în cadrul finanțărilor 

nerambursabile ce vor fi lansate de Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului”, 

anul acesta. În momentul de față fântâna se află într-o stare de degradare accentuată 

datorită fisurilor din bazinul acesteia, dar și din lipsa găsirii unor resurse financiare 

pentru reabilitare.  

 Procedurile pentru achiziționarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție (DALI) a obiectivului „Reamenajare fântână arteziană situată în parcul 

central al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” au fost demarate în luna decembrie 

2016. Pentru furnizarea acestor serviciilor de realizare a DALI s-a achitat suma de 

4.592 lei. 
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 Documentația cuprinde detalii tehnice de execuție, care se anunță a fi unele 

moderne cu jocuri de lumini, jocuri de apă dar și un fundal sonor care va completa 

imaginea vizuală a obiectivului. Noua fântână va avea două linii perimetrale, cu câte 

20 de jeturi de apă pe fiecare latură (cu o înălțime de 0,5 metri). Cele două linii de 

jeturi vor fi luminate cu bandă LED, la care se va mai adăuga o linie centrală, cu câte 

20 de jeturi verticale, cu o înălțime de maxim 3 metri. 

 Ca și element de noutate, fântâna va beneficia și de un senzor de vânt pentru 

reducerea înălțimii jeturilor de apă în caz de vânt puternic dar și de un senzor de 

ploaie care va opri automat apa din fântână în caz de ploaie. 

 Odată reabilitată și modernizată, fântâna din Parcul Central al orașului va 

deveni punct de atracție în spațiul urban dar și o sursă de „răcorire” în timpul verii, 

când temperaturile ambientale cresc foarte mult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 28. Demararea procedurilor pentru realizarea a două construcții de  

ceremonii funerare ce vor fi construite în cele două cartiere ale orașului Năsăud, 

Lușca și Liviu Rebreanu.  

 Proiectul de realizare a celor două capele este prins ca și măsură în cadrul 

finanțărilor nerambursabile ce vor fi lansate de Grupul de Acțiune Locală „Țara 

Năsăudului”, în anul 2017.  
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 Datorită faptului că legislația națională și cea europeană solicită ca decedații să 

fie depuși în capele și datorită faptul că, cea mai apropiată capelă de locuitorii din 

localitatea Liviu Rebreanu se află în Năsăud, la aproximativ 5 km distanță și cea mai  

apropiată capelă față de locuitorii din cartierul Lușca se află la o distanță de 3 km,    

s-a considerat oportună construirea a două capele mortuare, care să asigure condiții 

decente pentru accesul la acest tip de 

serviciu, conform normelor sanitare 

în domeniu. 

În urma realizării investiției 

vor exista două săli moderne de 

ceremonii  funerare.  

În interiorul clădirii vor fi 

realizate următoarele spații:  o terasă  

la intrare, un hol de acces, o boxă 

(cameră rece), un grup sanitar, un 

birou administrativ, o sală mare de 

ceremonii pentru oficierea slujbelor 

de înmormântare.  

Se vor proiecta alei de acces 

necesare pentru deservirea capelei, o 

parcare și toate utilitățile aferente unei asemenea investiții.  
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 29. Acțiuni de dezinsecție și deratizare la nivel de oraș (instituții publice, 

imobile, parcuri etc.) 

 Acțiunea de dezinsecție și deratizare în orașul Năsăud a avut loc în perioada 

18.06.2016 – 05.07.2016, perioadă decalată cu o săptămână față de perioada inițial 

solicitată spre avizare 13 iunie -30 iunie 2016, din cauza condițiilor meteorologice 

nefavorabile. Suprafața totală dezinsectată și deratizată a fost de 53.220 mp, după 

cum urmează:   

 1. Sediu Primărie curte și anexe – 5880 mp, din care 4930 mp dezinsecție și 

950 deratizare. 

 2. Piața agroalimentară și obor animale – 1860 mp, din care dezinsecție 1300 

mp și deratizare 560 mp.  

 3. Domeniu public văi – 14560 mp, din care dezinsecție 12060 mp și 2500 mp 

deratizare. 

 4. Cămin cultural Lușca – 660 mp, din care dezinsecție 460 mp și deratizare 

200 mp. 

 5. Biblioteca Orășenească – 3340 mp, din care dezinsecție 2500 mp și 

deratizare 740 mp. 

 6. Creșa Orașului Năsăud – 1440 mp, din care 800 mp dezinsecție și 640 mp 

deratizare.  

 7. Cămin social – 1080 mp, din care dezinsecție 360 mp și 720 mp deratizare.  

 8. Sere, parcuri publice, zone verzi, stadion – 12520 mp din care dezinsecție 

11800 mp și deratizare 720 mp.  

 9. Domeniul public blocuri de locuințe – 11880 mp din care dezinsecție 798 

mp și deratizare 3900 mp.  

 Suma achitată pentru aceste servicii a fost de 30.000 lei. 
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  30. Achiziționare și montare sistem de irigații pentru spațiul verde din 

zona Aleii pietonale (Blacteea). 

 În zona cartierului de blocuri, mai precis dinspre Bulevardul Grănicerilor 

înspre marketul Blacteea s-a dat în folosință o nouă alee pietonală. Cetățenii se pot 

bucura de un peisaj cu totul nou care te îmbie la o oază de liniște și relaxare. Aleea 

pietonală face legătura către noul parc de joacă pentru copii, cel de pe strada Iacob 

Mureșianu. 

 Pentru menținerea acestei oaze verzi în timpul verii când temperaturile cresc, 

administrație locală a luat decizia achiziționării  unui sistem de irigație în valoare de 

8.654 lei. Această investiție a fost realizată din bugetul local al orașului Năsăud și se 

înscrie în seria de acțiuni ce privesc regenerarea zonelor urbane din orașul Năsăud și 

menținerea acestor zone verzi.  

  

  31. Lucrări de reparații drum de hotar Străginoasa, din cartierul Lușca, 

oraș Năsăud. 

 Având în vedere solicitările cetățenilor, precum și starea avansată de degradare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

a drumului, cunoscut sub denumirea de Drum de hotar Străginoasa din cartierul 
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Lușca oraș Năsăud, administrația năsăudeană a realizat recent, pe o lungime de 800 

de ml, respectiv pe o lățime de 4 metri, lucrări de reprofilare și împietruire. Aceste 

lucrări au fost realizate pentru consolidarea drumului, impracticabil de altfel, în 

anotimpul ploios și iarna, pentru locuitorii din zona respectivă. 

 Suma totală a lucrărilor de reparații la drumul mai sus menționat a fost de 

52.492 lei, sumă alocată de la bugetul local.  

  

 32. Lucrări de reparație cu mixtură asfaltică pe strada Găgi, orașul 

Năsăud. 

 Având în vedere starea de degradare avansată în care se afla această stradă, 

administrația locală a inițiat lucrări de reparații cu mixtură asfaltică pe o suprafață de 

592 m2.  Pe această suprafață s-a turnat un covor asfaltic și au fost montate 

transversal rigole de scurgere a apei. Suma alocată acestei lucrări a fost de 65.896 lei 

din bugetul local.    

 

 

 33. Reparații curente străzi și trotuare în orașul Năsăud. 

 Lucrările de reparații străzi și trotuare în orașul Năsăud au fost realizate după 

trecerea sezonul rece. Străzile și trotuarele au cunoscut în timpul iernii o degradare 

accentuată, fapt pentru care au fost necesare realizare de lucrări de plombare cu 

mixtură asfaltică. Pentru execuția acestor lucrări a fost alocată suma de 300.000 de 

eli din bugetul local.  
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 34. Servicii de elaborare PUZ zona centrală a orașului Năsăud. 

 Având în vedere necesitatea dezvoltării construcțiilor din zona centrală, dar și 

faptul că actualul PUG – Plan Urbanistic General impune restricții de construire în 

această zonă, vechiul PUG fiind realizat în anul 2008, s-a luat decizia elaborării unui 

Plan Urbanistic Zonal – PUZ.  

 Scopul acestui plan este modificarea indicilor spațiali (POT/CUT) și al 

regimului de înălțime pentru zona menționată.  Documentația se va elabora pentru o 

suprafață de 50,5 ha, reprezentând zona centrală a orașului Năsăud. Valoare de 

achiziție a acestei lucrări este de 115.005 lei.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35. Reabilitare fațade la Căminul Cultural din cartierul Lușca.  

       După ce în anul 2015, Căminul Cultural 

din cartierul năsăudean Lușca a fost dotat cu 

o centrală termică și calorifere în vederea 

asigurării funcționalității acestuia și în 

sezonul rece, în anul 2016, pentru a crește 

eficiența energetică a acestei clădiri, dar și 

pentru schimbarea impactului vizual negativ 

al fațadelor clădirii, administrația locală a 

decis reabilitarea fațadelor. Pentru această 

lucrare s-a achitat suma de 11.855 lei.  

 Căminul Cultural din cartierul Lușca are un caracter multifuncțional, el fiind, 

la nevoie, pe lângă un loc de desfășurare al activităților culturale, și secție de votare, 

și spațiu folosit pentru nunți de mici dimensiuni sau înmormântări. Această investiție 

vine în sprijinul cetățenilor din cartierul năsăudean, aceștia putând, la nevoie, închiria 

acest spațiu pentru a desfășura o activitate cu caracter temporar.  
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 36. Susținerea pensionarilor cu pensii mici, prin acordarea de tichete 

sociale pentru achiziționarea de medicamente.  

 Prin intermediul Serviciului 

Public de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Orașului Năsăud, s-au 

distribuit tichete sociale pentru 

achiziționarea de medicamente, 

persoanelor care beneficiază de 

pensie în cuantum de până la 500 lei 

lunar. 

 Valoarea nominală a tichetelor 

a fost de 50 lei, iar aceste tichete se 

vor acorda trimestrial și în anul 2017, 

prin intermediul Serviciului Public de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei 

Orașului Năsăud, cu încadrarea în bugetul alocat acțiunii.  

 Sub sloganul „Din grijă pentru sănătate” aceste tichete au fost distribuite la 

un număr de 268 de beneficiari. Beneficiarii sunt  persoane cu domiciliul în orașul 

Năsăud, pensionari ai sistemului public de pensii cu venit net provenit dintr-o 

singură pensie, cel mult egal cu 500 lei.  
 

 37. Peste 1000 de cadouri pentru preșcolarii și elevii claselor I-IV din 

orașul Năsăud. 

 Cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă, preșcolarii și școlarii 

de pe raza orașului Năsăud, 

aproximativ 1000 de copii au 

primit din partea 

administrației publice locale 

cadouri. 

 Aceste cadouri au fost 

împărțite preșcolarilor în 

cadrul serbărilor dedicate lui 

Moș Crăciun, iar în cazul 

școlarilor din clasele I-IV, au 

fost împărțite în cadrul unui 

spectacol susținut de elevi în Parcul Central al orașului, spectacol la care a participat 

întreaga comunitate locală.   
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 38. Iluminat ornamental festiv și focuri de artificii 2016-2017. 

  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și 

pentru a marca trecerea dintre ani, 

administrația publică năsăudeană a 

achiziționat servicii de montare a 

instalațiilor de iluminat ornamental 

festiv în valoare de 56.880 lei. Pentru 

serviciul pirotehnic, administrația a  

cheltuit suma de 7.500 lei.  
 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

 

  Evenimente, manifestări cultural-artistice și sportive în anul 2016 

 

 

 1. Concert dedicat Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2016.  

 După seria de evenimente dedicate celebrării marelui poet național, care au 

constat în:  depunere de coroane, recitare de poezii de către astriștrii năsăudeni dar și 

o slujbă religioasă pentru cei trecuți în neființă, celebrarea Zilei Culturii Naționale a 

continuat la Năsăud, în data de 15 ianuarie 2016, cu un recital de poezie susținut de 

elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” și un mini concert de  pian susținut de 

elevii Mihai Manciu și Dinuța 

Cloșcă, ambii pregătiți de 

talentata Alexandra Bindea.  

 Cel mai așteptat 

moment al serii a fost 

concertul cameral susținut de 

Cvartetul „GIOIA String 

Quartet”. Piese din lucrări ale 

compozitorilor: J.S. BACH, 

W.A. MOZART, G.F. 

HANDEL, J. STRAUSS, E. 

LAZZARO, F. KREISLER, T. 

NEWMAN, H. BETTI, P. HEIDRICH, D. SCHOSTAKOWITSCH, E. GARNER au 

făcut deliciul audienței.  



                                          ROMÂNIA 
                          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 
                         România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

                                                 

Pagină 38 din 74 

 

 Organizatorul evenimentului a fost Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, 

Primăria și Consiliul Local Năsăud, cu sprijinul Centrului Județean pentru Cultură 

Bistrița-Năsăud și Societatea de Concerte Bistrița.  
 

 2. Comemorare Ziua Eroilor și Ziua Națională a României – 1 Decembrie 

 An de an administrația publică locală aduce, prin reprezentanții ei, un pios 

omagiu celor care, prin jertfa lor supremă au contribuit la viitorul țării. Cu aceste 

ocazii se oficiază  slujbe religioase pentru cei trecuți în neființă și se depun coroane 

de flori în semn de recunoștință.  

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 3. Maialul elevilor Năsăudeni la 145 de ani  și Ziua Costumului Popular. 

 Năsăudul este cunoscut ca una dintre cele mai bogate zone folclorice din țară, 

având bogăția și frumusețea costumelor populare, cât și a dansurilor. Urbea îmbracă 

haină de sărbătoare în fiecare an, prin manifestările sale, la care participă toți 

locuitorii orașului și locuitorii din comunele învecinate.  

 „Maialul Elevilor Năsăudeni”, cu o vechime de peste un secol este una dintre 

aceste ocazii, eveniment local de o mare amploare. Elevii școlilor năsăudene, 

sărbătoresc în frumoasa lună a florilor, „Maialul” - eveniment care a devenit o 

sărbătoare tradițională a elevilor și a întregii comunități, prin care se pune în valoare 

portul, cântecul și dansul tradițional năsăudean și someșan. 

 În prezent Maialul  se desfășoară după tipicul tradițional: 

 Defilarea elevilor îmbrăcați în frumoase costume populare, după care urmează 

premierea costumelor, programe artistice, întreceri sportive, și grație Consiliului 

Local și Primăriei Orașului Năsăud, premierea celor mai merituoși elevi. 

 Anul 2016 a însemnat și celebrarea a 145 de ani de existență a Maialului 

Năsăudean, ocazie cu care s-a celebrat și Ziua Costumului Popular instituită pentru 

prima dată printr-o lege în data de 16 mai 2016.  
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 Orașul Năsăud a fost gazda acestor două evenimente și a reușit să adune într-

un singur loc peste 5.000 de persoane îmbrăcate în costum popular care au participat 

la o paradă demnă de cartea recordurilor. Întreaga paradă s-a oprit pe Stadionul 

Orașului Năsăud unde cele peste 5000 de persoane s-au întins într-o horă 

tradițională. Evenimentul a fost mediatizat și televizat la nivel național fiind un 

eveniment unic.  

 În urma acestui eveniment Năsăudul a devenit cunoscut și cu numele de: 

„Patria Costumului Popular”. 
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 4. Acordarea de premii în bani și diplome pentru elevii merituoși. 

 În cadrul manifestării cultural–artistice organizată anual, „Maialul Elevilor 

Năsăudeni”, primăria premiază elevii cu performanțe deosebite la concursurile 

școlare sau la alte competiții, pentru că este important să le transmitem copiilor noștri 

că munca, seriozitatea și perseverența sunt răsplătite, că la baza viitorului lor este 

cartea și că aici, la Năsăud, își pot construi viitorul așa cum și-l doresc.  

Educația preuniversitară este o prioritate majoră pentru administrație - 

urmărim să creștem calitatea actului educațional, să încurajăm prezența la cursuri, la 

activități extracuriculare și participarea la competițiile școlare. 

 Ne-am propus să acordăm burse de merit elevilor năsăudeni pentru rezultatele 

obținute la olimpiade, concursuri școlare și sportive în anul 2014-2015, în sumă 

totală de 18 mii lei. 
 

  Cuantumul premiilor și criteriile de acordare: 

Etapa/individual Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Concurs județean  60 50 40 30 

Concurs interjudețean  150 140 130 100 

Concurs național 250 200 175 140 

Concurs internațional 600 500 400 300 

  
 

Etapa/echipe Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Concurs județean  250 220 200 180 

Concurs interjudețean  400 350 300 200 

Concurs național 500 400 300 250 

   

  Astfel, în 2016, sumele alocate pentru fondul de premiere, de către Consiliul 

Local Năsăud    pentru elevii năsăudeni cu rezultate deosebite au fost de: 

7.535 lei – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud 

1.400 lei – Colegiul Economic Năsăud 

   725 lei – Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud 

8.075 lei – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 

          Total fond de premiere: 17.735 lei. 
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 5. Zilele orașului Năsăud, Ediția a XV-a și Festivalul concurs „De Ispas la 

Năsăud” ediția a XX-a. 

 A XV-a ediție a Zilelor orașului Năsăud au avut loc joi 9 iunie și vineri 10 

iunie 2016, în mai multe locații din „Orașul Academicienilor”. 

 Joi 9 iunie 2016, în parcul orașului, au fost depuse coroane la Monumentul 

Eroilor, cu ocazia Zilei Eroilor, în prezența oficialităților județene: prefectul 

județului,  vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, senatori și deputați 

ai județului dar și alți invitați de seamă. 

 

 Tot joi, la Muzeul Grăniceresc Năsăud a fost vernisată o expoziție de pictură. 
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 Stadionul orașului Năsăud a fost gazda Galei Folclorului Românesc „De 

Ispas la Năsăud”, ediția a XX-a. Printre invitați: Irina Loghin, Dumitru Fărcaș, 

Matilda Pascal Cojocărița, Cristian Pomohaci, ansamblurile folclorice „Dor 

Românesc” și „Mureșul” cu soliștii.  

 Prezentatoarea evenimentului: Oana Matei.  
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 Seara de tineret – 10 iunie 2016. 

 Seara de tineret a adus în fața publicului năsăudean următorii artiști:  

 DJ JONNESSY ȘI MC ANER 

 FLORIN CHILIAN 

 TRUPA REEA COVER BAND 

 CAMELIA ȘI GEORGE HORA. 

Prezentatorul serii de tineret: Irimescu Viorel. 

 În anul 2016, participanții la Zilele orașului Năsăud, au avut ocazia unică de a 

viziona, pe un ecran gigant, deschiderea oficială a Campionatului de fotbal Euro 

2016 și meciul de fotbal Franța – România. Întreaga manifestare s-a încheiat cu 

spectaculoase jocuri de artificii.  
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 6. Premierea cuplurilor năsăudene prin acordarea de Diplome 50 + 

Societatea românească este datoare să mulțumească generațiilor vârstnice 

pentru eforturile și sacrificiile pe care le-au făcut pentru noi și pentru modelul oferit 

generațiilor tinere. În anul 2016 administrația publică năsăudeană a continuat 

premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, în total 11 perechi, cu 

suma totală de 4400 lei (400 lei pentru fiecare cuplu), într-un cadru festiv oferit cu 

ocazia Zilelor orașului Năsăud, în Sala Mare de festivității a Primăriei. 
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 7. Concert caritabil de Crăciun organizat de Casa de Cultură,  Primăria și 

Consiliul Local Năsăud cu aportul deosebit adus de Trupa REEA.  

 Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” și Primăria Orașului Năsăud au organizat    

pe data de  18 decembrie 2016 un concert caritabil dedicat secției de muzică din 

cadrul Clubului Copiilor din Năsăud. La această secție sunt înscriși peste 60 de elevi 

care nu beneficiază de nici o bază materială pentru a exersa. Pentru acești copii, în 

data de 18 decembrie s-a organizat un spectacol caritabil.  
 

Spectacolul de Crăciun 

al năsăudenilor a 

debutat cu Grupul de 

folk „Zori de Zi” și 

Ansamblul vocal 

„Someșana”, după care 

a urmat momentul mult 

așteptat: Concertul 

Trupei Reea. Un show 

adevărat care a mers la 

inimile celor prezenți. 

Un show plin de 

emoție și energie          

„marca REEA”.  

       Trupa năsăudeană, 

cu o vechime de 

aproape 10 ani de la 

primul debut a reușit să 

creeze o atmosferă de 

vis, electrizantă și 

antrenantă pentru toți 

cei prezenți. 

 În urma acestui 

concert caritabil s-a 

adunat suma de 12.000 

de lei, bani rezultați din 

vinderea biletelor și a 

tichetelor valorice dar 

și din donații din partea agenților economici din comunitate, totul pentru împlinirea 

visului unor copii talentați. 
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8. Susținerea financiară pentru activitățile sportive ale cluburilor din 

orașul Năsăud, pentru anul 2016, în valoare totală de 18.740 lei: 

 

Nr. 

crt. 

Asociații/cluburi sportive 

 

Sumă 

alocată 

(lei) 

1  Clubul Sportiv „Progresul” 10 000 

2  C.S. „Nord - Star” Năsăud 2 000 

3  F.C. ,,Viitorul” Năsăud 3 500 

4  A.C.S. „Shotokan Dojo” 3 240 

 

 

9. Susținerea financiară pentru activitățile cultelor religioase din orașul 

Năsăud, pentru anul 2016, în valoare totală de 50 mii lei: 

 

Nr. 

crt. 

Cultele religioase din orașul Năsăud Suma alocată 

 (lei) 

1. Parohia Ortodoxă Română nr.I -   Năsăud                                           

 

   4 000 

2. Biserica Ortodoxă Română nr.II – Năsăud         1 500 

3. Biserica Ortodoxă nr.III  - Năsăud 1 500 

4. Protopopiat Ortodox Român Năsăud -  

Biserica  „Sf. Dr. fără de arginți Chir și Ioan”   

 

1 800 

5. Parohia Română Unită cu Roma Creco Catolică  3 000 

6. Parohia Ortodoxă Română Liviu Rebreanu 1 500 

7. Biserica Penticostală Liviu Rebreanu    500 

8. Comunitatea Cultului Penticostal Năsăud 1 000 

9. Biserica Reformată Năsăud    800 

10. Parohia Romano-Catolică Năsăud 1 200 

11. Biserica Creștină Baptistă „Harul”  Năsăud    800 

12. Biserica Creștină Baptistă „Betel” Năsăud    400 

13. Parohia Ortodoxă Română Năsăud III LUȘCA 1 500 

14. Biserica Creștină Baptistă „Biruința”    500 
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CAPITOLUL IV  

 

 

  Activități ale compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei și alte 

instituții conexe 

 

 

 1. Servicii sociale pentru comunitate. 

 Pe parcursul întregului an, acțiunile de intervenție comunitară s-au concentrat 

asupra evaluării nevoilor comunității și prevenirii situațiilor de marginalizare 

socială. Au fost dezvoltate acțiuni și servicii sociale care vizează satisfacerea 

nevoilor de bază ale ființei umane (nevoia de hrană, nevoia de locuire, nevoia de 

acces la servicii, facilități și informații) și s-a acționat pentru identificarea și 

activarea resurselor comunitare în vederea soluționării problemelor persoanelor, 

familiilor, grupurilor defavorizate. Serviciul Public de Asistență Socială asigură 

asistența persoanelor cu handicap, a celor vârstnice și a tuturor categoriilor 

defavorizate sau aflate în nevoie. 

  Serviciile oferite de Serviciul  Public de Asistență Socială sunt:  

  - servicii sociale primare; 

  - identificare și evaluare inițială; 

  - informare în domeniu; 

  - consiliere socială și  juridică; 

  - orientare socială; 

  - sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză; 

 - asigurarea transferului și monitorizării beneficiarului, atunci când situația 

acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate. 
 

  Descriere activități pentru perioada raportată: - anul 2016 

Acțiuni derulate în perioada raportată  Anul II 2016 

S-au realizat activități  de identificare, evaluare a 

persoanelor care solicită acordarea de beneficii de asistență 

socială, asigurându-se informarea beneficiarului referitor la 

drepturile de protecție socială de care poate beneficia în 

conformitate cu legislația în vigoare 

Întocmindu-se  documentația necesară pentru: 

1. Alocații de stat pentru copii 

  

 

 

 

 

121  copii 

2.Întocmit documentația necesară pentru  

Alocații de susținerea familiei 

 156 familii 

3.Întocmit documentația necesară pentru: 

a) Ajutorul social stabilit în baza Legii nr. 416/2001 privind 

  

63 familii 
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venitul minim garantat, cu  modificările și completările 

ulterioare 

 b) Întocmit documentația necesară pentru acordare ajutor 

de urgență 

 

 

126  familii 

4. –a) Au fost identificate și s-a realizat documentația 

necesară pentru instituirea unei masuri de plasament, pentru 

copiii care sau aflat în situații de risc, s-au monitorizat 

cazurile constant și sau consiliat membrii familiei, în 

vederea îngrijirii educației, responsabilizarea părinților, în 

vederea prevenirii situației de risc a minorilor    

b) S-a elaborat un plan de măsuri la nivel local in vederea 

prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie de pe raza 

orașului Năsăud  întocmindu-se procese-verbale pentru 

părinții acestor minori prin care se angajează să 

supravegheze minorul. 

c) S-a efectuat informarea părinților cu privire la efectele 

fenomenelor de cerșetorie, riscurile la care se expun și 

sancțiunile care se impun.   

d) S-au identificat cazurile cu copii proveniți din familii 

fără venituri aflate în situații de dificultate  și s-a elaborat 

documentația necesară pentru a beneficia de locuri  la 

creșă, subvenționate din bugetul local 

e) S-au consiliat familiile cu copii minori aflate în pragul 

divorțului având rolul de a preveni desfacerea căsătoriei, și 

s-a făcut informarea părinților despre importanța unei 

familii constituite pentru dezvoltarea armonioasă, psihică, 

emoțională a copilului 

f) S-au efectuat consilieri, individuale, de cuplu în vederea 

depășirii situației de dificultate și orientării înspre 

identificarea de locuri de muncă, li s-a făcut cunoscută 

legislația în vigoare în domeniul acordării prestațiilor 

sociale și importanța găsirii unui loc de muncă in vederea 

satisfacerii nevoilor individuale. S-a efectuat consiliere 

juridică  

g) S-au identificat familii cu risc crescut de marginalizare 

socială, s-a elaborat documentația necesară în vederea 

includerii într-un program social în colaborare cu DGASPC 

B-N pentru a beneficia pe o perioada limitată de timp, de 

produse alimentare și alte mijloace materiale necesare 

(mobilier de strictă necesitate, lenjerii de pat, aragaz, 

 20  familii 

 

 

 

 

 

15 familii 

 

 

 

 

50 familii 

 

 

 

 

 

 

4 familii 

 

 

 

 

35 persoane 

 

 

 

 

 

 

2 familii 
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butelie etc.) 

5. S-au realizat demersurile necesare și s-a documentația în 

vederea internării într-un centru rezidențial, pentru 

persoanele vârstnice care au necesitat îngrijire specializată  

 4  beneficiari 

6. Întocmit documentația necesară pentru curatela   1 dosare 

7. S-au efectuat  anchete sociale TOTAL din care: 

 

 1155 familii 

Alocație pentru susținerea familiei  312 

- divorț   25 

Reevaluare cazuri plasament, tutela   60 

Burse sociale  37 

Orientare școlară  30 

Handicap grav, accentuat, mediu, ușor  268 

Școală specială  11 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  21 

Indemnizație însoțitor  111 

Ajutoare de urgență  76 

Căsătorie minori  1 

Carduri legitimație handicap  3 

Rovignetă pentru persoanele cu handicap  10 

Internare bătrâni centru  4 

Prevenire abandon familial  4 

La solicitarea DGASPC B-N si alte instituții  52 

La solicitarea Poliției minori infractori   3 

Ajutorul social  122 

Îndemnizație îngrijire copil  5 

8. Întocmit documentația pentru indemnizație creștere copil  71 

9. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire lemne de 

foc pe perioada sezonului rece noiembrie 2015e-martie 

2016 

 127 

10. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire cu gaze 

naturale pe perioada sezonului rece noiembrie 2015-martie 

2016 

 92 

11. Întocmit documentația ajutor încălzire lemne beneficiari 

ajutor social  

 63 

12.Eliberare adeverințe beneficiar de ajutor social la 

solicitarea medicului. 

 74 

13. Răspunsuri - sesizări  56 

14. Distribuire ajutoare alimentare prin programul POAD  736 beneficiari 
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15. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de 

tichete sociale pentru medicamente. 

 268 beneficiari 

16. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de 

tichete sociale pentru grădiniță 

 114  

tichete 

  

 În anul 2016, Serviciul Public de Asistență Socială a mai derulat 

următoarele activități: 

 - participare la notarul public din Năsăud în situația când persoana vârstnică 

încheie un contract de întreținere viageră - au fost asistate un număr de 8 persoane și 

monitorizarea acestora; 

 - întocmirea situației ajutoarelor sociale pentru care se efectuează toate plățile 

sociale lunar; 

 - orientarea celor apți de muncă spre piața muncii în vederea obținerii unui loc 

de muncă circa 120 beneficiari; 

 - consiliere și îndrumare în limita competenței a tuturor persoanelor vârstnice 

care ne-au solicitat sprijinul și a altor persoane cu diferite dizabilități (schizofrenie, 

oligofrenie, tulburări de comportament, consum de alcool etc. – 7 persoane; 

 - vizită la domiciliul persoanelor vârstnice pentru care a existat riscul de 

marginalizare socială (un număr de 4 persoane). Au fost asistate la medic și vizitate 

la spital persoanele fără aparținători (4 persoane). 

 - distribuirea unui număr de cărucioare electrice, cărucioare manuale, 

îmbrăcăminte, către persoanele încadrate în grad de handicap care au solicitat acest 

lucru  și persoanelor paupere aflate în evidența SPAS. 
 

 2. Bilanț pentru anul 2016 al Serviciului Public Local de Evidență a 

Populației, pe linie de evidență a persoanelor și de stare civilă. 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năsăud are 

arondat, pe lângă orașul Năsăud, încă alte 18 comunități locale. 

 În cursul anului 2016, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Năsăud a prelucrat un număr de 7.652 cereri venite din partea 

cetățenilor, cereri care au vizat eliberarea: cărților de identitate (7.284), cărților de 

identitate provizorii (77 cereri), precum și pentru stabilirea reședinței (291). 

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Năsăud a venit și în 

sprijinul persoanelor bolnave, netransportabile, realizând un număr de 42 de 

deplasări cu camera mobilă pentru aceste persoane. Cu ocazia acestor deplasări au 

mai fost puse în legalitate alte 177 de persoane a căror acte de identitate au expirat 

sau urmau să expire. 

 O activitate importantă în cadrul serviciului a fost și colaborarea cu 

reprezentanții romilor din cadrul primăriilor arondate și cu polițiștii de ordine publică 

de la comune în vederea eficientizării activității de punere în legalitate a cetățenilor 
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de etnie romă cu acte de identitate și acte de stare civilă. În anul 2016 au fost puse în 

legalitate 426 persoane de etnie romă, astfel: 63 persoane cu acte de stare civilă și 

363 persoane cu cărți de identitate. 

 Pe linie de stare civilă au fost luate în evidență un număr de 853 persoane, din 

care 835 persoane la naștere, 1 persoană la dobândirea cetățeniei și 17 persoane la 

stabilirea domiciliului în România. 

 De remarcat faptul că, în orașul Năsăud, s-au înregistrat 367 nașteri și s-au 

eliberat un număr de 1337 certificate de naștere. Tot în anul 2016 s-au înregistrat un 

număr de 67 acte de căsătorie și 94 acte de deces. 
 

 3. Compartiment relații cu publicul și relația cu cetățeanul. 

 În anul 2016, compartimentul Relații cu publicul și informații publice, a 

asigurat informarea cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici cu 

privire la competențele serviciilor din cadrul Primăriei orașului Năsăud pentru 

soluționarea problemelor acestora. S-au pus la dispoziția cetățenilor documente 

necesare, formulare tip și fișe de informații publice conform Legii nr.544/2001, 

întocmite împreună cu serviciile  din cadrul Primăriei orașului Năsăud, în vederea 

obținerii de către cetățeni a actelor și documentelor eliberate de primărie. S-au 

asigurat rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public, organizarea și 

funcționarea punctului de informare-documentare și s-au primit solicitările privind 

informațiile de interes public având în acest sens un registru special. 

Compartimentul realizează an de an Buletinul informativ al autorității sau 

instituției publice, care cuprinde informațiile de interes public, comunicate din 

oficiu, prevăzute la art.5, din Legea nr.544/2001. 

În anul 2016 s-au întocmit un număr de 21 procese-verbale de afișare și de 

rezultat al afișării proiectelor de hotărâre conform Legii 52/2003 și 21 procese-

verbale ale ședințelor CLN ordinare și extraordinare. 

S-au întocmit un număr de 102 procese-verbale de afișare a publicațiilor de 

vânzare imobiliară si mobiliară privind executările  judecătorești și 22 NOTE de 

obținere a acordului de mediu în urma afișării anunțurilor publice de intenție a 

persoanelor fizice și juridice. 

 În decursul anului 2016 au existat un număr total de înregistrări de 36.791 

care au avut ca obiect diferite solicitări din partea cetățenilor.   

  La capitolul sesizări și reclamații au existat un număr de 20 înregistrări a căror 

obiect a fost: construire fără aprobare, blocare spațiu public, drum de acces, tulburare  

posesie, tulburare ordine publică, blocare aerisire  la bloc, distrugere teren agricol, 

distrugere bunuri, depozitare deșeuri în locuri nepermise etc. 

Acest compartiment a asigurat organizarea audiențelor, prin intermediul 

secretariatului, dar și transmiterea informațiilor de interes public către mass-media 

locală, furnizarea de informații către cetățeni, activitatea de înregistrare și repartizare 
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a documentelor, precum și cea de expediere și comunicare a răspunsurilor la cererile 

formulate.  

În cadrul programelor de audiențe al Primăriei orașului Năsăud, audiențe 

adresate domnului primar, în anul 2016 s-au înscris un număr total de 150 cetățeni.  
     Compartimentul Registratură și Relații cu publicul a expediat prin poștă  

documente pentru  care s-a achitat suma de 11.417 lei. 
 

 4. Compartimentul de pregătire documente al Consiliului Local Năsăud 

În anul 2016, au avut loc un număr de 27 ședințe de consiliu, convocate la 

inițiativa primarului orașului Năsăud. Au fost elaborate un număr de 150 proiecte de 

hotărâri, din care au fost adoptate un număr de 148. 

- s-au întocmit 

dispozițiile de 

convocare a 

consiliului local în 

ședințe: ordinare, 

extraordinare și de 

îndată, în termenele 

prevăzute de lege;  

- s-au întocmit 

proiectele de hotărâri, 

expunerile de motive 

ale inițiatorilor și 

rapoartele comisiilor 

de specialitate ale consiliului local;  

- s-au multiplicat materialele de ședință și s-a monitorizat prezența 

consilierilor la ședințele de plen și pe comisiile de specialitate; 

- s-a realizat asistența juridică și tehnică pentru ședințele consiliului local și 

ședințele comisiilor de specialitate; 

- s-a acordat asistența juridică și tehnică pentru ședințele consiliului local și  

ședințele comisiilor de specialitate, a monitorizat prezența consilierilor la ședințele 

de plen și pe comisiile de specialitate; 

  - s-au întocmit procesele verbale de ședință, s-au redactat hotărârile consiliului 

local, s-au multiplicat și transmis copii ale acestora; 

- s-a realizat evidența și arhivarea hotărârilor consiliului local. 

Compartimentul de pregătire documente – Primarul orașului Năsăud. 

În anul 2016 au fost emise un număr de 628 dispoziții ale Primarului orașului 

Năsăud. Acestea au fost înregistrate într-un registru unic, multiplicate și distribuite. 

Copii ale dispozițiilor au fost transmise Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud pentru 

exercitarea controlului legalității. 
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            5. Activitatea desfășurată de compartimentul  agricol în anul 2016.  

       În conformitate cu Ordonanța nr.28/2008, privind ,,Registrul agricol’’ și a 

Hotărâri Consiliului Local nr.67/28.06.2001, s-au completat date privind registrul 

agricol, astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Nr. registre 

agricole 

Număr gospodării 

 

1. Năsăud 28 buc. 1392 gospodării 

2. Cartier Lușca 5 buc. 210 gospodării 

3. Cartier Liviu 

Rebreanu 

5 buc. 210 gospodării 

 TOTAL  38 buc. 1812 gospodării 

4. Străinași  2 buc. 87 gospodării 

5. Persoane juridice  1 buc. 7 gospodării  

 TOTAL 

GENERAL 

41 buc.  1906 gospodării 

                            

        Modificările făcute în registrul agricol pe anul 2016 au fost în număr de 84.            

Din evidența datelor înscrise în registrul agricol se eliberează adeverințe pentru 

învățământ, sănătate, ajutoare sociale, schimbări domiciliu, spitalizare, ajutor șomaj, 

judecătorie,  A.P.I.A., alte instituții.  

  În anul 2016 s-au elibera un număr de 2335 adeverințe. 

  În conformitate cu Legea nr. 18/1991, republicată, completată cu Legea 

169/1997, cu aplicare în Legea 1/2000, și a Legii 247/2005, privind atribuirea de 

terenuri (păduri), s-au eliberat titluri de proprietate și s-au înscris datele în registrul 

agricol.   

S-au eliberat un număr de 32 atestate  de producător, conform Legii 

nr.145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol. Conform legii, atestatul  de producător se eliberează pe serii 

corespunzătoare unui an calendaristic, cu vize  semestriale .  

          Pe parcursul anului 2016 au existat  reclamații care au fost rezolvate în teren. 

S-au eliberat un nr. de 8 adeverințe, în conformitate cu Legea nr. 17/2014, privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001, privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.   

       În anul 2016, s-au înregistrat un număr de 11 contracte de arendă, încheiate între 

persoane fizice și persoane juridice.   
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EVIDENȚE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL  2016    

A. Terenuri  

Nr. 

crt. 

Destinația terenului Suprafață 

1. Teren arabil 1 100 ha 

2. Pășuni 999 ha 

3. Fânețe  851 ha 

4. Vii 6 ha 

5. Livezi 120 ha 

6. Păduri 249 ha 

7. Teren neproductiv 29 ha 

8. Curți, clădiri 121 ha 

9. TOTAL SUPRAFAȚĂ  TERENURI 3 475 ha 

                                           

B. Animale 

Nr. 

crt. 

Categorii de animale Bucăți 

1. Bovine 489 cap. 

2. Cabaline 131 cap. 

3. Porcine 349 cap. 

4. Ovine 4 854 cap. 

5. Caprine 218 cap. 

6. Păsări 8 830 cap. 

7. TOTAL ANIMALE 14 871 cap. 

 

C. Construcții gospodărești 

Nr. 

crt. 

Categorii de construcții Suprafață 

1. Grajduri animale 29.076 mp 

2. Pătule 204 mp 

3. Magazii cereale  10.245 mp 

4. Șuri, fânețe  6.402 mp 

5. Șoproane  227 mp 

6. TOTAL CONSTRUCȚII 46.154 mp 
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  6. Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Local 

Năsăud 

 Agenția de plăți și intervenții pentru agricultură (A.P.I.A.) - Centrul local 

Năsăud are arondate un număr de 18 unități administrativ-teritoriale și desfășoară 

activități cu specific agricol, mai concret activități de sprijinire a fermierilor în 

vederea depunerii cererilor și obținerii subvențiilor ce se acordă  de la Uniunea 

Europeană, cât și de la bugetul național, atât în sectorul vegetal, cât și în cel 

zootehnic. 

 În sectorul vegetal, în cursul anului 2016, activitatea s-a materializat prin 

primirea și instrumentarea cererilor de plată pe suprafață de teren agricol utilizată de 

către fermieri, numărul cererilor  înregistrate la nivel de centru fiind de 9379, cu 432 

mai puține decât în campania 2015. În ce privește etapa de efectuare a plăților pentru 

campania 2016, putem spune că plățile s-au efectuat începând cu luna noiembrie, 

plăți avans în cuantum de 100 euro/ha, mai mult cu 50 euro/ha comparativ cu anul 

trecut. În acest an plata regulară (diferențele de sume) pentru teren s-au efectuat 

începând cu data de 1 decembrie, însă la animale nu s-a efectuat nicio plată deoarece 

datorită modificărilor legislative apărute conform noului PNDR pentru perioada 

2014-2020, nu au fost implementate în sistemul informatic modulele pentru plăți  

zootehnie, fapt ce a dus la imposibilitatea efectuării acestor plăți.  

 Pentru fermierii din Orașul Năsăud avansul acordat a fost de 90% din 

totalul fermierilor, suma totală acordată fiind de 1.100.000 lei. 

 În ce privește pășunile montane închiriate persoanelor fizice au fost depuse un 

număr de 6 cereri. Toată această activitate s-a desfășurat cu un număr de 16 angajați. 

 Făcând o analiză comparativă a activității desfășurate în ce privește campania 

de preluare cereri pe suprafață, în 2016 față de 2015, numărul de cereri depuse a 

scăzut cu 6%, datorită condițiilor legislative mai stricte apărute conform noului 

PNDR pentru perioada 2014-2020.  

 De asemenea au mai fost eliberate adeverințe și alte acte necesare fermierilor 

în vederea întocmirii și depunerii dosarelor pe: Măsura 141 (Sprijinirea fermelor de 

semi subzistență), Măsura 6.1 (Instalarea tinerilor fermieri), Măsura 221 (Prima 

împădurire), agricultura ecologică, precum și alte măsuri prevăzute prin  Programul 

Național de Dezvoltare Rurală. 
 

          7. Urbanism și amenajarea teritoriului  

  Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului își desfășoară activitatea 

două persoane iar atribuțiile de bază ale postului sunt: soluționează cererile pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism, inclusiv documentațiile prevăzute de Legea 

nr.50/1991, republicată și normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,   

prezintă, susține și supune spre aprobarea Comisiei de urbanism din cadrul local 

cererile de certificate de urbanism și după caz, comisiei de administrare a domeniului 
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public și privat, eliberează certificate de urbanism în conformitate cu prevederile 

Legii nr.50/1991, soluționează cererile pentru eliberarea autorizației de construire-

desființare, împreună cu documentațiile tehnice și avizele necesare, studiază și 

analizează documentațiile tehnice primite pentru autorizare, eliberează autorizații de 

construire în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, în termenul prevăzut de 

lege, urmărește în teren realizarea tuturor construcțiilor de pe raza orașului Năsăud și 

localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, eliberează autorizații pentru 

acordul de apă, canalizare, curent electric, în conformitate cu legislația în vigoare,  

întocmește note de constatare în urma deplasărilor în teren și răspunde în timpul 

prevăzut de lege la toate sesizările și reclamațiile cetățenilor participă la întocmirea 

Planului Urbanistic General și Planului Urbanistic de Detaliu al orașului etc. 

  Au fost eliberate un  număr de 50 autorizații de construire/desființare care au 

fost eliberate pentru executarea unor locuințe individuale, spații de producție, sedii 

de firme, realizare de branșamente la utilități și s-au eliberat 140 certificate de 

urbanism pentru diverse lucrări.  
 

 8. Administrarea domeniului public și privat al orașului. 

 În urma întocmirii documentațiilor pentru proiectele de hotărâre a Consiliului 

Local al orașului Năsăud pe parcursul anului 2016, s-au concretizat următoarele: 

1. În baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.24/18.03.2016 
privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile 

terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.87 din 28.07.2016 privind 

modificarea anexei acesteia, s-au cuprins în domeniul public străzile care se continua 

cu drumurile de hotar ale orașului Năsăud în vederea implementării proiectului de 

modernizare și reabilitare a drumurilor agricole situate în extravilanul localității. 

2. Prin Hotărârile Consiliului Local al orașului Năsăud nr.35/29.04.2016, 

65/30.05.2016, 92/31.08.2016 și Hotărârea nr.109/27.09.2016 s-au efectuat 

demersurile legale pentru atribuirea unei suprafețe de 400 mp. în folosință gratuită 

numiților Fontu Alex Gabriel și Fontu Maria Iuliana, pentru construcția unei locuințe 

proprietate personala, în baza Legii nr.15 din 2003; 

3. În urma Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 40/26.04.2016 s-a 

aprobat procedura licitației publice cu strigare prin care spațiul situat în orașul 

Năsăud, str. Piața Nouă, s-a închiriat întreprinderii familiale Născuțiu, prin 

reprezentantul legal Nascuțiu Lenuța; 

4. În urma Hotărârilor Consiliului Local al orașului Năsăud nr.77/21.07.2016 

și 78/21.07.2016 s-au desemnat membrii ai noului consiliu local în comisia socială 

de analizare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL și a 

locuințelor sociale sau de necesitate din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud  

respectiv în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și 
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lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor 

din patrimoniul orașului Năsăud; 

5. Prin Hotărârile Consiliului Local al orașului Năsăud nr.106 și 108 s-a 

efectuat vânzarea a doua locuințe de serviciu situate pe strada Iacob Mureșianu, bloc 

4BIS, la solicitarea locatarilor, în baza Legii nr. 114/1996, a locuinței, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. În urma Hotărârilor Consiliului Local Năsăud nr. 107 și nr. 110 din 

27.09.2016 s-au repartizat locuințele destinate pentru tineri, construite prin Agenția 

Națională de Locuințe, ramase libere în urma rezilierii contractelor foștilor locatari, 

și a unei locuințe sociale. 

7. Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr.112/27.09.2016 s-a 
aprobarea modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din 

domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafața 

de 2634 mp., reprezentând teren curți construcții, ocupat de alei de acces, utilități, 

zone verzi și platforme de beton și pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe 

C1, C2 și C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, identificat din CF nr. 2889 

Năsăud, nr. top 135/2/3/2, nr. top. 132/2/1/2/2/8 în vederea execuției lucrărilor 

aferente proiectului „Lucrări de amenajare parcare auto, spatii verzi și platforme, 

amplasare boxe metalice pe strada Miron Cristea ( zona blocurilor C1 – C7, D1 )”; 

8. S-a efectuat vânzarea unei suprafețe de 26 mp. la solicitarea unor persoane 

fizice și juridice pentru construirea de balcoane aferente blocului nr. 2, Sc. E, str. 

Lalelelor, orașul Năsăud; 

În anul 2016 compartimentul a realizat un număr de 30 de rapoarte care au 

făcut obiectul a tot atâtor proiecte de hotărâre.  

În cursul anului 2016 s-au eliberat un număr de 35 de adeverințe cu privire la 

încadrarea terenurilor în intravilan/extravilan, pe zone, în cadrul orașului Năsăud și a 

localităților componente, în baza evidentelor cadastrale și a Planului General de 

Urbanism al orașului Năsăud în vigoare. 

De asemenea, s-au eliberat 48 note de constatare în urma solicitărilor 

locuitorilor orașului Năsăud și a cartierelor aferente, Lușca și Liviu Rebreanu, pe 

baza identificărilor efectuate în teren, fiind necesare la înscrierea construcțiilor în 

Cartea Funciară, conform prevederilor Legii nr. 7 a Cadastrului și a Publicității 

Imobiliare, republicată. 

S-au înregistrat un număr de 17 solicitări pentru locuințe ANL, pentru tineri 

construite de Agenția Națională de Locuințe și 7 solicitări pentru locuințe sociale. 

Compartimentul de administrare a domeniului public și privat, a inventariat și 

centralizat, toate Hotărârile Consiliului Local Năsăud și anexele unde apar modificări 

în cadrul inventarului domeniului public și privat al orașului Năsăud, începând cu 

anul 1999 și până la data de 31.12.2016.  
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S-a întocmit/participat la realizarea corespondenței cu judecătoria Năsăud sau 

alte instituții cu privire la unele imobile situate în raza administrativ-teritorială a 

orașului Năsăud, afectate de litigii, aparținând orașului Năsăud sau unor persoane 

fizice și juridice. 
 S-au întocmit „Adeverințe”, la solicitarea unor persoane juridice și fizice cu 

privire la situația juridică a unor imobile, respectiv dacă fac parte din domeniul 

public sau privat al orașului Năsăud sau al statului. 
 

           9. Activitatea compartimentului juridic - contencios.  

 Compartimentul Juridic-contencios a reprezentat unitatea administrativ-

teritorială orașul Năsăud, primarul orașului Năsăud, Consiliul Local al orașului 

Năsăud, Primăria orașului Năsăud și Comisia orășenească Năsăud pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, atât ca parte procesuală activă cât 

și pasivă, într-un număr de 170 de dosare, având ca obiect: fond funciar, Legea nr. 

10/2001, litigiu curtea de conturi, uzucapiune, succesiune, prestație tabulară, 

revendicări imobiliare, grănițuiri, ieșire din indiviziune, obligația de a face, rectificări 

de C.F., radiere C.F., acțiuni în constatare, acțiuni în contencios administrativ, 

anulare acte ale autorităților administrației publice locale, achiziții publice, anulare 

licitație, contestații la executare, procedura insolvenței, faliment, litigii de muncă 

calcul drepturi salariale profesori, aflate pe rolul instanțelor judecătorești în diferite 

grade de jurisdicție. Din cele 170 dosare: 

 - în calitate de reclamant avem 13 procese, din care: 8 câștigate, 1 pierdut, 4 

în curs. 

 - în calitate de pârât avem 157 procese din care: 18 în curs, 8 suspendate, 63 

câștigate, 1 pierdut cu Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, 56 procese cu 

cadre didactice-drepturi salariale, pentru care având în vedere decizia Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, pe fondul cauzei, nu ne-am opus admiterii acțiunii și 11 în calitate 

de pârât pentru proprietarii tabulari decedați fără urmași cunoscuți, având ca obiect 

validare ante-contract de vânzare-cumpărare, pentru care în urma întocmirii unui 

raport de către compartimentul topo, din care rezultă că nu afectează domeniul public 

și privat al orașului Năsăud, precum și a probelor administrate în cauză, nu ne-am 

opus admiterii acțiunii. 
   
 

  10. Audit public intern.  

Compartimentul de audit intern prezintă anual un raport privind activitatea de 

audit intern din cadrul Primăriei Orașului Năsăud și unitățile subordonate, precum și 

a progreselor înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate, de a 

demonstra contribuția acestuia la îmbunătățirea activității din primărie și unitățile 

subordonate. Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatul 
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muncii auditorului intern, cât și a structurii de audit intern ierarhic superioare, fiind 

unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern. De 

asemenea, pe baza acestuia se elaborează raportul anual de activitate la nivel 

național. 

Baza legală de elaborare a raportului este dată de: 

  -  Legea 672/2002, republicată, privind auditul public intern; 

  - H.G. nr.1086/2013, privind aprobarea Normelor Generale privind exercitarea 

activității de audit public intern; 

  -  Normele Metodologice specifice privind auditarea structurilor din cadrul UAT 

oraș Năsăud nr.23023/09.04.2014. 

Entități subordonate Primăriei orașului Năsăud: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire entitate 

publică 

Nr. de 

salariați 

Buget 

derulat 

2015  (mii 

lei) 

Buget derulat 

fonduri 

nerambursabile  

(mii lei) 

1. Primăria orașului 

Năsăud 

117 6592 0 

 ENTITATI   

SUBORDONATE 

490 15954 0 

1. Colegiul Național 

„George Coșbuc” 

70 2338 0 

2. Școala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

64 2002 0 

3. Grădinița cu program 

prelungit 

36 985 0 

4. Colegiul Silvic 

„Transilvania” 

47 1346 0 

5. Colegiul Economic 45 1292 0 

6. Casa de Cultură 2 357 0 

7. Spitalul orășenesc 226 7634 0 

 Total UAT Oraș Năsăud 607 22546 0 

 

La nivelul Primăriei orașului Năsăud este constituit un  compartiment de audit 

public intern – structură funcțională de bază în domeniul auditului public intern, care 

exercită efectiv funcția de audit public intern, cuprinsă în organigrama aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.111/2003. 

Din monitorizarea implementării recomandărilor, pentru misiunile de audit 

efectuate în cursul anului 2016, rezultă că acestea au fost însușite în proporție de 

100%, implementate 90%, parțial implementate 10%. Recomandările parțial 
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implementate (2), vizează structurile Casei de Cultură și Biblioteca orășenească 

„Veronica Micle”.  

  

Indicatori I1) PI
1) 

NI
1) 

Observații2) 

Numărul total de recomandări formulate în cadrul 

misiunilor de audit intern realizate în anul 2015, din 

care: 

7 0 0  

• Misiuni de audit privind procesul bugetar  2 0 0  

• Misiuni de audit privind activitățile financiar-

contabile 

0 0 0  

• Misiuni de audit privind activități financiar-

contabile 

0 0 0  

• Misiuni de audit intern privind achiziții publice 1 0 0  

• Misiuni de audit privind gestionarea și utilizarea 

fondurilor comunitare 

0 0 0  

• Misiuni de audit privind resursele umane   1 0 0  

• Misiuni de audit privind activitatea juridică 1 0 0  

• Misiuni de audit privind funcțiile specifice 

entității 

2 0 0  

• Misiuni de audit privind sistemul IT 0 0 0  

  

 În cadrul Primăriei orașului Năsăud, activitatea de audit public intern nu este 

supusă ingerințelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, 

realizarea efectivă a lucrărilor și până la comunicarea rezultatelor acesteia. 

 Auditorul intern își îndeplinește atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu 

profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de 

audit public intern. În cadrul fiecărei misiuni de audit este completată declarația de 

independență a auditorului. 

 În anul 2016 compartimentul de audit a elaborat următoarele proceduri 

operaționale: 

- PO planificarea strategică și anuală; 

- PO sistemul de raportare al activității de audit intern; 

- PO securitatea datelor activității de audit intern; 

- PO pregătirea profesională a auditorilor interni; 

- PO păstrare, arhivare documente aferente activității de audit public intern; 

- PO misiunea de audit public intern; 

- PO privind elaborarea procedurilor operaționale. 
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 Numărul activităților derulate de compartimentul de audit intern este de 7, 

toate  acestea fiind procedurabile, pentru fiecare din aceste misiuni fiind întocmită o 

procedură operațională în conformitate cu prevederile H.G. nr.1086/2013.  

 Cele 7 misiuni de audit s-au realizat la următoarele compartimente: 

- Birou Impozite și taxe; 

- Achiziții publice; 

- Juridic; 

- Resurse umane, salarizare; 

- Administrarea domeniului public și privat; 

- Biblioteca orășenească; 

- Casa de cultură. 

 Structura pe domenii, în realizarea misiunilor de audit se prezintă astfel: 

- Domeniul bugetar - 2 misiuni 

- Domeniul achiziții publice  -1 misiune 

- Domeniul resurse umane -1 misiune 

- Domeniul juridic -1 misiune 

- Domeniul funcțiilor specifice - 2 misiuni 

  

  11. Politica de resurse umane, salarizare. 

Compartimentul resurse umane, salarizare și-a desfășurat activitatea specifică 

politicilor de personal în anul 2016. 

 La începutul anului 2016 la Primăria orașului Năsăud era un număr de 44 

angajați (37 funcționari publici și 7 personal contractual), iar la serviciile publice 

subordonate Consiliului Local Năsăud sunt 73 angajați.  
 Au fost elaborate un număr de  81 dispoziții. 

 S-a monitorizat procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici și personalului contractual pentru anul 2016 și s-au centralizat 

rapoartele de evaluare. În rapoartele de evaluare s-au făcut propuneri pentru 

participarea la programele de perfecționare, iar pe baza propunerilor s-a întocmit 

planul anual al programelor de perfecționare. 

S-au reactualizat fișele de post ale salariaților care au promovat în grad 

profesional imediat superior, de asemenea, s-au reactualizat fișele de post ale 

salariaților ale căror atribuții au fost modificate potrivit dispozițiilor conducerii 

instituției sau reglementărilor în vigoare. 

S-au organizat și desfășurat 11 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de 

la aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile 

subordonate Consiliului Local Năsăud și 1 examen de promovare în grad profesional, 

la care au participat un număr de 4 funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și al serviciului public comunitar local de evidență a 

persoanelor. 
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 S-a asigurat completarea băncii de date a funcționarilor publici Portal de 

management, dar și a programului Revisal 2011 pentru personalul contractual și 

transmiterea lui la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud. 

 S-au efectuat operațiunile privind numirea/încadrarea, pensionarea, 

suspendarea și încetarea raportului/contractului de muncă, atât al funcționarilor 

publici, cât și al personalului contractual. 

 S-au eliberat adeverințe de vechime în muncă, de venit, adeverințe medicale în 

baza cererilor înregistrate.  
 

 12. Activitatea Bibliotecii orășenești ,,Veronica  Micle’’ Năsăud.   

  Biblioteca ,,Veronica Miclea’’, ca instituție de cultură cu profil enciclopedic, 

are obiect principal de activitate CARTEA, care presupune nu numai achiziția, 

prelucrarea, constituirea, organizarea, dezvoltarea colecțiilor, dar și crearea 

condițiilor de acces  liber la informație pentru toți utilizatorii. 

   Atragerea publicului larg către bibliotecă și lectură, prin organizarea de acțiuni 

și activități specifice, informarea elevilor, educatorilor, profesorilor și părinților 

despre noile achiziții și servicii pe care le oferim. 

      În anul 2016 au fost achiziționate și prelucrate un număr de 455 documente, 

în valoare de 9.982, 37 lei, bani alocați de la bugetul local, la care se adaugă un 

număr de 97 de documente primite cu titlu de donație de la instituții și persoane 

fizice, în valoare de 775 lei.  

  În intervalul 2012-2016 s-au înscris un număr de 4.644 de utilizatori. 

Biblioteca a fost frecventată de 8.091 de utilizatori, din care: 7.121 au împrumutat, 

consultat cărți și publicații seriale, 970 sesiuni internet. S-au operat 16.166 tranzacții 

de împrumut individual din care: 15.757 cărți și 409 publicații seriale. 

 Alte servicii oferite de Bibliotecă au fost: rezervări titluri 805 și cereri de 

informații 386, în anul 2016.  

 La sfârșitul anului fondul total de documente este de 59.977, din care 12.805 

documente sunt înregistrate catalografic în sistem automatizat prin softul de 

bibliotecă eBibliophil. 

 În cadrul programelor și evenimentelor culturale au avut loc 8 activități la care 

au participat 195 de persoane, precum și 24 expoziții tematice ce fac parte din 

„Proiectul cultural”. De asemenea au fost achiziționate un număr de 24 de rafturi 

pentru cărți în valoare de 14.803 lei. 

  De asemenea, am creat condiții de informare a cititorilor prin serviciul 

Biblionet cât și accesul liber la colecțiile de ziarele locale: Răsunetul și Mesagerul, 

precum și la Monitorul Oficial partea I cât și la Revista de specialitate „Biblioteca”. 
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   Ca spațiu, servicii, dotări, fond de carte, biblioteca „Veronica Micle” Năsăud 

este a doua bibliotecă din județ, după Biblioteca județeană Bistrița care răspunde la 

nevoile utilizatorilor de carte.  

  

 13. Activitatea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

Năsăud, în anul 2016. 

 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Năsăud a fost înființat în 

urma implementării unui proiect din fonduri europene în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-2013.  

 Centrul a primit acreditare de funcționare în data de 23 decembrie 2015, iar în 

decembrie 2016 a avut un an de funcționare. Centrul beneficiază de o bază materială 

modernă, tehnologie de ultimă generație și o sală de conferință modernă cu o 

capacitate de 20 de locuri.  

 În primul an de funcționare, peste 750 de vizitatori au trecut pragul instituției 

și peste 11.000 de vizite on-line au fost înregistrate pe site-ul centrului 

www.turismnasaud.ro.  

 În cadrul centrului sunt angajate 2 persoane: un director al centrului și un 

consilier, ambele persoane având studii specializate: de director Centru Național de 

Informare și Promovare Turistică și respectiv ghid turistic.  

 În cursul anului 2016 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

Năsăud a derulat o serie de activități care au presupus și semnarea unor acorduri de 

parteneriat, participarea la târguri de turism și implicarea în evenimente culturale la 

nivel local. 

 Activități permanente ale Centrului de Informare Turistică:  

- oferirea de  informații turistice persoanelor care vizitează Centrul; 

- menținerea evidenței turiștilor care au vizitat CNIPTN (prin registrul de vizitatori, 

dar și prin situațiile computerizate); 

- continuarea parteneriatului cu Asociația de părinți „Sandu Manoliu’’ a Școlii 

Gimnaziale ‚‚Mihai Eminescu’’ Năsăud în vederea fabricării de suveniruri din lut ars, 

cu elemente culturale și arhitecturale din oraș; 

- realizarea unei baze de date cu fotografii de calitate ridicată, care să surprindă 

principalele evenimente organizate în oraș și zona limitrofă, dar și elemente de 

patrimoniu natural și arhitectural (colaborare cu Marian Acu pentru filmări cu 

drona); 

- actualizarea site-ului www.turismnasaud.ro pentru facilitarea accesului la 

informație; 

- colaborarea cu alte CIT-uri la nivel național; 

- colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Turism, în vederea promovării orașului 

și a zonei Țării Năsăudului; 

http://www.turismnasaud.ro/
http://www.turismnasaud.ro/
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- realizare de noi parteneriate la nivel regional, național și internațional, în vederea 

promovării turistice (cu rețeaua Centrelor de Informare Turistică, naționale și locale, 

autorități și instituții cu răspundere în domeniu, agenți economici, agenții de turism 

etc.); 

- colaborarea cu departamentul de proiecte al Primăriei Năsăud în vederea accesării 

de finanțări nerambursabile.  

 Activități derulate în anul 2016:  

 - găzduirea concursului național „Proiecte de mediu” – faza județeană, 

organizat de ISJ BN și Clubul elevilor Năsăud – impresii foarte bune ale 

participanților și organizatorilor; 

 - participarea la Târgul ofertelor de vară – organizat de ISJ BN și Clubul 

elevilor, promovând ofertele CNIPTN și CVN pe durata vacanței de vară; 

 - realizarea paginii de Facebook a CNIPTN – Visit Năsăud; 

 - finalizare hartă turistică a Țării Năsăudului – trasee regionale, realizată în 

proporție de 80%; 

 - finalizare hartă turistică Năsăud – trasee locale, realizată în proporție de 80%; 

 - aplicarea chestionarului privind situația activității turistice la nivelul agenților 

economici din Năsăud – chestionar finalizat; 

 - implicarea în organizarea unor evenimente culturale la nivel local și județean, 

care ne-au dat ocazia de a promova atracțiile turistice ale zonei, dar și producătorii 

locali (Festivalul Luminii – 8 iulie - parteneriat cu Cercetașii României, Festivalul 

Usturoiului – 29-31 iulie – parteneriat cu Asociația de Promovare a Turismului BN, 

târguri și expoziții de turism și produse locale etc.) – finalizate, rezultate pozitive pe 

partea de vizibilitate și profesionalism;  

 - sprijinirea departamentului de proiecte al Primăriei Năsăud în vederea 

depunerii spre finanțare a proiectului „Solidarity without borders” în cadrul 

Programului Europa pentru Cetățeni;  

 - demersurile pentru apariția cu spațiu publicitar turistic în Harta Munților 

Rodnei reeditată, inclusiv generarea codului QR pentru citirea cu smartphone; 

 - organizarea Pelerinajului pe biciclete la mănăstirea din Bichigiu, în parteneriat 

cu mai multe instituții la nivelul orașului; 

 -  colaborare cu Arhivele statului – BN, pentru aspecte legate de istoria orașului; 

 - participare la ședințele de lucru organizate de CCI BN pentru participarea 

județului la Târgul național de turism al României – Romexpo, noiembrie 2016; 

 - promovarea evenimentul ‚‚Coșbuc 150’’ la nivel național, prin ANT; 

 - realizarea dosarul pentru obținerea mărcii înregistrate „CĂTANELE NEGRE”.  
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CAPITOLUL V  

 

 

 Cooperare instituțională și interinstituțională  în slujba cetățeanului 
 

 

 1. Activitatea Secției de Pompieri Năsăud în anul 2016.  

 Prin activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016, de către personalul 

operativ care încadrează echipajele de intervenție din Secția Năsăud s-au dus la 

îndeplinire în mod corespunzător misiunile și sarcinile specifice ce le-au revenit, 

privind conducerea, organizarea forțelor și mijloacelor participante atât pentru 

lichidarea incendiilor, salvarea vieților oamenilor, animalelor și bunurilor materiale 

precum și la acțiunile de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de accidente, 

avarii și calamități naturale. 

  Realizări proprii  pe linia intervențiilor în situații de urgență. 

 În perioada supusă evaluării, activitățile desfășurate de către personalul din 

cadrul Secției de pompieri Năsăud și-au concentrat eforturile pentru îndeplinirea cu 

eficiență sporită și maximă a misiunilor ce le-au revenit potrivit competențelor.  

  Numărul intervențiilor prin apelul unic 112  în anul 2016 a fost de 1465, 

ceea ce înseamnă 4 intervenții/zi ale echipajelor SMURD. Cele 1465 de intervenții 

au fost pentru asistență adulți: 1137 și pentru asistență copii 105.  

 Intervențiile SMURD au fost după cum urmează:  

 accidente rutiere - 73. 

 afecțiuni medicale generale - 570. 

 boli cardiace - 97. 

 traumatisme - 224. 

 afecțiuni neurologice-psihiatrice – 150. 

 intoxicații – 51. 

 

 Situația intervențiilor la incendii în anul 2016. 

Locuințe  26 

Anexe gospodărești  15 

Alte proprietăți individuale  4 

Industrie  1 

Vegetație uscată  4 

Alte incendii  3 
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  Principalele cauze probabile de incendiu stabilite de comandanții intervențiilor 

au fost: folosirea focului deschis, aparate electrice defecte sau improvizate, folosirea 

de lichide combustibile,  trăsnet,  scurtcircuit electric, coș de fum necurățat, 

deteriorat sau  amplasat necorespunzător etc. 

  Pe timpul desfășurării acțiunilor de intervenție nu au fost probleme din punct 

de vedere al timpului de deplasare, modului de realizare a intervenție și al timpilor de 

localizare și lichidare a incendiului. Au fost salvate un număr de 9 persoane (7 adulți 

și 2 copii), precum și un număr de 19 animale. 

  Valorile estimative apărute în urma evenimentelor au fost: bunuri distruse în 

valoare de 1.069.800 lei și bunuri salvate în valoare de 6.204.000 lei.  

  La locul intervențiilor s-a acționat  independent iar în unele situații în 

cooperare cu serviciile voluntare pentru situații de urgență și cu personalul din cadrul 

serviciului de ambulanță, observându-se buna colaborare cu autoritățile locale din 

zona în care au avut loc evenimentele. 

  Au fost folosite cu eficiență autospeciale și mijloace din dotarea subunității 

pentru protejarea, salvarea și evacuarea persoanelor aflate în pericol, pentru limitarea 

distrugerilor, lichidarea și înlăturarea urmărilor provocate de incendii, precum și 

pentru eficientizarea consumului de carburanți. 

 În anul 2016 acțiunile de protecție a comunităților s-au intensificat datorită 

activităților de recunoaștere preventivă. Astfel, în anul 2016 au fost efectuate un 

număr de 202 acțiuni, din care 179 acțiuni preventive. Activitatea de recunoaștere și 

informare preventivă se materializează prin cunoașterea localităților și obiectivelor 

din raionul de intervenție nu numai de personalul care a executat activitatea ci și de 

întreg personalul, deoarece această activitate se finalizează prin întocmirea unor 

documente care sunt la dispoziția întregului efectiv.  

  În anul 2016 la situațiile de urgență avute în raionul de intervenție al 

subunității  a fost solicitat sprijinul Serviciilor Voluntare la un număr de 24 de 

intervenții, toate la incendii. 
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 2. Activitatea Poliției Orașului Năsăud în anul 2016. 

  În 2016 Poliția oraș Năsăud a colaborat bine cu toate celelalte instituții de pe 

plan local, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, Judecătoria Năsăud, 

Detașamentul de jandarmi Năsăud, Secția de pompieri Năsăud, Administrația 

Finanțelor Publice Năsăud, Serviciul Public comunitar local pentru Evidența 

Persoanei Năsăud, unitățile de învățământ, Ocoalele Silvice, Registrul Auto Român, 

desfășurând activități ce au avut obiective comune asigurarea și menținerea unui 

climat de siguranță civică pe raza de competență, și menținerea unui cadru de 

legalitate pentru viața comunității pe care o deservim. 

 În ceea ce privește colaborarea cu Primăria orașului Năsăud aceasta s-a realizat 

în condiții foarte bune, fiind urmărit obiectivul comun privind asigurarea unui climat 

de ordine și siguranță publică pentru comunitate. Printre realizări se numără sprijinul 

pentru executarea mandatelor privind munca în folosul comunității, colaborare 

împreună cu unitățile de învățământ privind absenteismul școlar, colaborare cu 

reprezentanții Primăriei pentru buna desfășurare a activității din piața organizată în 

oraș, combaterea cerșetoriei în zona gării, autogării și a supermarketului LIDL prin 

punerea în aplicare a măsurilor Planului comun întocmit în acest sens și nu în ultimul 

rând asigurarea condițiilor optime (din punct de vedere a ordinii publice) pentru buna 

desfășurare a manifestărilor organizate pe raza orașului (Maialul elevilor năsăudeni, 

Ziua Costumului Popular, Zilele orașului Năsăud etc.). 

 Poliția Orașului Năsăud deservește aproximativ 32% din populația județului și 

o suprafață de acțiune de 40 % din suprafața județului. 

În anul 2016 activitatea poliției năsăudene a avut ca principal obiectiv creșterea 

gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, avându-se în vedere domenii de 

activitate precum:   

1. Servirea comunității. În anul 2016 au fost organizate și desfășurate un 

număr de 104 acțiuni și 87 de controale. Au fost aplanate 35 de stări conflictuale și au 

avut loc 63 de misiuni de ordine cu 4 campanii de informare. În anul 2016 au fost 

primite un număr de 505 apeluri de urgență și au fost depistați un număr de 33 minori 

problemă.  

2. Siguranța cetățeanului. Infracționalitatea a înregistrat o scădere cu 15,04% 

față de anul 2015. Indicatorul de referință asupra gradului de siguranță publică a 

înregistrat o diminuare importantă de 35,71%. Infracțiunile grave contra vieții și 

integrității fizice a persoanei au scăzut în anul 2016 cu 42,86%. 

3. Siguranța rutieră. În ceea ce privește siguranța rutieră, în anul 2016 

serviciul rutier a înregistrat o diminuare cu 20% a accidentelor de circulație, cu 

33,3% a persoanelor decedate și cu 20% a celor rănite grav. Tot în anul 2016 au fost 

depistate și aplicate un număr de 3.896 de sancțiuni contravenționale în valoare totală 

de 657.430 lei. De asemenea au fost suspendate un număr de 330 permise de 

conducere și au fost retrase un număr de  143 de certificate de înmatriculare. 
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4. Domeniul silvic - a fost o prioritate specifică pentru activitatea poliției. În 

anul 2016 au fost organizate și desfășurate 47 de acțiuni pe linie silvică în cadrul 

cărora au fost constate și aplicate 12 sancțiuni contravenționale și s-a confiscat 

cantitatea de 290 mc. material lemnos. 

 În anul 2017, obiectivul principal al Poliției orașului Năsăud rămâne creșterea 

gradului de siguranță și protecție pentru cetățenii năsăudeni.  

 

 3. Principalele obiective care au stat la baza desfășurării activității 

subunității de Jandarmi ai orașului Năsăud în anul 2016. 

 Obiectivele prioritare în activitatea desfășurată de către personalul 

Detașamentului 3 Jandarmi în anul 2016, au constat în: 

- organizarea și executarea misiunilor încredințate prin lege și sporirea 

competenței profesionale a întregului efectiv al subunității; 

- cunoașterea permanentă a situației operative din zona de responsabilitate 

teritorială a subunității precum și din zona obiectivelor din responsabilitate; 

- punerea în practică a prevederilor legale care reglementează activitatea și 

acționarea cu profesionalism pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și executării 

misiunilor specifice; 

  - prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional prin 

acțiuni executate în cooperare cu poliția, precum și cu celelalte instituții ale statului, 

abilitate în domeniul asigurării și menținerii ordinii și siguranței publice, atât în 

mediul urban cât și rural; 

  - organizarea, coordonarea și executarea misiunilor de asigurare a ordinii 

interioare la instanțele judecătorești aflate în competența subunității;  

- organizarea, coordonarea și executarea misiunilor de asigurare a ordinii 

publice cu ocazia competițiilor sportive; 

  - organizarea, conducerea și executarea misiunilor de protecție a secțiilor de 

votare, de asigurare a ordinii publice cu ocazia alegerilor europarlamentare și 

prezidențiale;  

  - organizarea și desfășurarea acțiunilor în cooperare cu A.P.L. în piețe 

agroalimentare din localitățile de reședință ale subunităților detașamentului; 

  - organizarea, coordonarea și executarea acțiunilor de punere în executare a 

mandatelor de aducere emise de către instanțe și parchete; 

  - perfecționarea pregătirii profesionale, juridice și militare a întregului 

personal al subunității; 

- creșterea responsabilității în executarea misiunilor specifice; 

- implicarea cu responsabilitate a întregului efectiv în toate activitățile și 

misiunile încredințate spre executare. 
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Organizarea și executarea misiunilor  pe linia pazei și protecției 

instituționale.    

Secția de Jandarmi din orașul Năsăud deservește aproximativ 70% din 

teritoriul județului. La nivelul orașului Năsăud, se asigură paza, protecția și ordinea 

interioară la un număr de 3 obiective (4 instituții) și anume Judecătoria Năsăud, 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, Trezoreria Năsăud, precum și sediul propriu 

al subunității. 

  În urma executării misiunilor de pază și protecție instituțională, 

comparativ cu anul precedent, s-au obținut următoarele rezultate: 

 Anul 2015                     Anul 2016 

-  Acțiuni de prevenire a tulburării ordinii 

interioare la sălile de judecată  

72 24 

- Persoane legitimate                  5506 3353 

- Persoane avertizate verbal          43 14 

- Persoane sancționate contravențional 9 12 

- Valoarea amenzii (lei)                1800 3600 

- Evenimente pozitive mediatizate           3 0 

 În anul 2016 au fost efectuate un număr de 946 de misiuni. Începând cu anul 

2015 patrule ale Poliției merg împreună cu patrule ale jandarmeriei 24 de ore din 24, 

în limita resurselor alocate și în sprijinul populației și a obiectivelor protejate.  

 Ca și obiective realizate pentru anul 2016, ale secției de Jandarmi a orașului 

Năsăud, au fost: asigurarea ordinii publice, buna desfășurare a alegerilor locale și 

combaterea fenomenului antisocial.   

 Obiective stabilite pentru anul 2017: 

 - creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică, precum și 

perfecționarea dispozitivelor unității în beneficiul cetățeanului; 

 - creșterea performanței activităților de prevenire și combatere a faptelor 

antisociale, prin promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii 

criminalității, prin proiectarea și derularea de acțiuni și campanii de prevenire, în 

baza priorităților locale stabilite la nivel instituțional; 

 - creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din 

competență; 

 - asigurarea suportului informativ al actului decizional pentru realizarea 

prevenirii și combaterii faptelor antisociale din domeniile de competență ale 

instituției; 

 - perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale și a 

managementului situațiilor de urgență; 

 - ridicarea prestigiului instituției în relațiile cu instituțiile statului și cu 

societatea civilă. 
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      4. Activitatea S.V.S.U. din cadrul Primăriei orașului Năsăud în anul 2016. 

 În orașul Năsăud, în cadrul Primăriei orașului Năsăud funcționează un 

Inspectorat pentru Situații de Urgență și un Serviciu Voluntar Pentru Situații de 

Urgență, încadrate cu formații de intervenție. 

 La nivelul I.S.U. – S.V.S.U  funcționează un Serviciu Voluntar pentru Situații 

de Urgență, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127 din 22.05.2005 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.127 din 17.12.2012, 

încadrat cu un număr de 42 membrii voluntari, conform organigramei aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 17.12.2012, art.2(1). 

 Pe parcursul anului 2016 au fost actualizate și modificate planurile de 

intervenție în conformitate cu legislația nou apărută după cum urmează: 

 1. Planul de evacuare în caz de dezastre sau calamități majore. 

 2. Planul de acoperire a riscului și intervenție în caz de calamității. 

 3. Planul de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor. 

 Nivelul capacității de protecție civilă. Înștiințare-alarmare-comunicații. 

 Comitetul pentru Situații de Urgență, formațiunile de intervenție organizate în 

cadrul Primăriei oraș Năsăud dispune de următoarele dotări privind alarmarea 

populației și comunicarea între echipele de intervenție astfel: 

 - trei sirene electronice de 600 W acționate centralizat din centrală de alarmare 

pe unde radio și 3 sirene electrice acționate manual.  

 - stație meteorologică electronică racordată la stația de alarmare a orașului 

Năsăud. 

   Adăpostirea. 

  În orașul Năsăud gradul de adăpostire a populație și salariaților este asigurat în 

proporție de 18% în adăposturi de protecție civilă și 82% în adăposturi neamenajate 

și subsoluri ale populației. 

  Protecția nuclear, bacteriologică și chimică. 

  În dotarea I.S.U. Năsăud există următoarele materiale: 

  - 2 aparate de măsurare a nivelului radiațiilor; 

  - 10 complete de protective antichimică inclusiv măști de gaze; 

  - pulverizator Sthil – Atomizor. 

    Asigurarea logistică în caz de calamități. 

  În cazul necesității de intervenție în caz de calamități cauzate de apariția unor 

fenomene meteorologice periculoase: ploi torențiale, vijelii, căderi masive de zăpadă 

etc. Formațiunile de intervenție dispun de  materiale individuale ca: lopeți, cazmale, 

târnăcoape, răngi, iar ca tehnică dispunem de: 1 tractor cu remorcă, 1 autoutilitară 

transport materiale și personal de intervenție, 3 motopoampe de evacuare a apelor 

din subsoluri infiltrate în urma unor inundații, 1 drujbă, 1 aparat de sudură, 1 scară 
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extensibilă din duraluminiu, 1 generator energie electrică, 1 pikamer, 1 circulă 

portabilă. 

 În cursul anului 2016 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a desfășurat 

activități și intervenții după cum urmează: 

 1. În perioada 01.01.2016-31.03.2016, respectiv 01.12.2016-31.12.2016,  

formațiunile S.V.S.U. au monitorizat și participat ori de câte ori a fost nevoie la 

acțiunile de deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant. 

 2. De asemenea pe parcursul anului 2016 formațiile S.V.S.U. au intervenit în 

diferite situații, astfel: 

 - monitorizare cursuri de apă în perioadele cu precipitații abundente; 

 - decolmatare periodică după fiecare ploaie de pe străzile în pantă și a 

șanțurilor aferente; 

 - asigurarea logisticii și a măsurilor de ordine publică cu ocazia organizării 

,,Zilei Costumului Popular’’ și a ,,Zilelor Năsăudului”; 

 - amenajarea secțiilor de votare cu ocazia alegerilor locale în luna iunie și a 

alegerilor parlamentare în luna decembrie 2016; 

 - în cursul lunii iulie s-a asigurat funcționarea pe raza orașului Năsăud a două 

corturi de caniculă unde s-a distribuit apă minerală și plată și s-au efectuat controale 

ale hipertensiunii arteriale pentru cetățenii orașului.  

 

 

 

 

ANEXĂ  

 

 

 Anul 2016 pe scurt. 

  Administrația publică locală năsăudeană a desfășurat o serie de activități, în 

cursul anului 2016, menite să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea 

vieții unei localități este dată de calitatea aerului, a mediului înconjurător, a 

infrastructurii, a serviciilor către populație, dar și a accesului la educație și cultură.  

 Anul 2016 a fost un an în care s-au conturat noi proiecte și anul în care alte 

proiecte începute au fost finalizate. 

 Autoritatea locală a făcut și în anul recent încheiat, toate demersurile necesare 

astfel că, printr-un program complex de proiecte și investiții, să continue 

modernizarea orașului.  

 Bugetul local a fost orientat către obiective importante, menite să ducă la 

creșterea calității vieții cetățenilor orașului.  
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 Dintre obiectivele realizate de către administrația publică locală în anul 

2016 menționăm:  

 1.Înființarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Spitalul Orășenesc 

Năsăud”. 

 2.Realizarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă a orașului Năsăud, 

pentru perioada 2016-2020. 

 3.Modernizarea pieței agroalimentare și amplasarea unui număr de 139 de 

mese noi pentru comercianți. 

 4.Continuarea lucrărilor pentru documentația proiectului „Complex sportiv 

multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”. 

 5.Realizare stand de biciclete în șase locații din oraș. 

 6.Depunerea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 

3.1. a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”. 

 7.Demararea procedurilor pentru realizarea a două capele mortuare 

multifuncționale în cele două cartiere, localități componente ale orașului Năsăud. 

 8.Realizarea documentației pentru „Reamenajare fântână arteziană situată în 

Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”. 

 9. Reabilitare trotuare Str. Griviței și piața agroalimentară a orașului Năsăud. 

 10.Lucrări de reparații drum de hotar Străginoasa, din cartierul Lușca, oraș 

Năsăud. 

 11.Realizarea unui nou parc de joacă în cartierul de blocuri, strada Iacob 

Mureșianu, oraș Năsăud. 

 12.Realizare și dotare Clubul pensionarilor.  

 13.Demararea proiectului de realizare parcări, spații verzi și boxe metalice în 

cartierul de blocuri Grăniceri sud.  

 14.Dotarea Creșei orașului Năsăud. 

 15.Realizare zid de sprijin pentru consolidare, în zona calamitată „Vârful 

Uliței”, din cartierul năsăudean Liviu Rebreanu.  

 16.Amenajare spațiu public – container sanitar pentru Parcul de joacă din 

incinta stadionului. 

 17.Modernizarea centrului orașului Năsăud și realizarea de noi parcări auto. 

 18. Modernizare străzi și trotuare cartier Liviu Rebreanu, oraș Năsăud. 

 19. Lucrări de reparație cu mixtură asfaltică pe strada Găgi, orașul Năsăud.  

 20. Reparații curente străzi și trotuare în orașul Năsăud. 

 21. Realizarea  de noi spații verzi și înlocuirea arborilor bătrâni. 

 22. Susținerea financiară a cultelor religioase și a ONG-urilor, pe bază de 

proiecte. 

 23. Susținerea activităților culturale și sportive de pe raza orașului. 



                                          ROMÂNIA 
                          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 
                         România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

                                                 

Pagină 74 din 74 

 

 24. Ajutoare sociale și alimente pentru categoriilor sociale dezavantajate. 

 25. Menținerea relațiilor cu orașele înfrățite. 

 26. Încheierea unui parteneriat extern pentru Adăpostul de câini fără stăpân al  

orașului Năsăud. 

 27. Sprijinirea organizării ediției a XV-a Zilelor Orașului Năsăud. 

 28.Sprijinirea și organizarea Maialului elevilor năsăudeni și a Zilei Costumului 

Popular. 

 29. Acordarea de premii în bani și diplome pentru 11 cupluri, la împlinirea a 

50 de ani de la căsătorie. 

 30. Ecologizarea malurilor Râului Someșul Mare, pe raza orașului Năsăud. 

 31. Acțiuni de dezinsecție și deratizare la nivel de oraș (instituții publice, 

imobile, parcuri etc.). 

 32. Susținerea pensionarilor cu pensii mici, prin acordarea de tichete sociale 

pentru achiziționarea de medicamente. 

 33. Acțiuni de modernizare și eficientizare a iluminatului public stradal prin 

înlocuirea a 135 de corpuri de iluminat de tip LED – radiant. 

 34. Sistem de supraveghere video în orașul Năsăud (în zona platformelor cu 

containere semi-îngropate și a arterelor intens circulate dar și a pieței 

agroalimentare). 

 35. Reabilitare fațade la Căminul Cultural din cartierul Lușca. 

 36. Selectarea spre finanțare a proiectului „Modernizare drumuri agricole în 

orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, pentru 7,5 km de drumuri agricole din 

extravilanul localității. 

 37. Împietruire/reprofilare strada Avram Iancu, oraș Năsăud. 

 38.Acordarea de cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru aprox. 1000 de 

preșcolari. 

 39. Iluminat festiv de iarnă și focuri de artificii. 
 

 

 

 

 

Primarul orașului Năsăud,  


