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 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

ROMOCEA MIRCEA - PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD  

 Stimați cetățeni, 
 

               Administrația 

publică locală năsăudeană a 

desfășurat o serie de activități, 

în cursul anului 2017 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 2017 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 ca 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. Mai mult, în anul încheiat recent, 

Primăria orașului a demarat pentru anul 2018 o serie de proiecte de investiție 

necesare dezvoltării comunității locale.  

 Dintre obiectivele realizate de către administrația publică locală în anul 2017, 

prezentăm câteva în cele ce urmează:  

 

1. Continuarea lucrărilor pentru documentația proiectului „Complex sportiv 

multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”, faza de fezabilitate; 

2. Semnarea contractului de finanțare, depus în cadrul Programului Operațional 

Regional, Axa 3.1. a proiectului „Eficientizare energetică a unor blocuri de 

locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”; 

3. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare străzi în 

orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală 2; 

4. Depunerea spre finanțare a proiectului „Pod cu o bandă de circulație peste râul 

Someș, orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală 2; 
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5. Depunerea spre finanțare a proiectului “Centru de zi pentru vârstnici și unitate 

mobilă de îngrijire la domiciliu, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în 

cadrul Programului Operațional Regional, Axa 8.1.; 

6. Depunerea spre finanțare a proiectului «Eficientizare energetică a Spitalului 

Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud», în cadrul Programului Operațional 

Regional, 3.1. Operațiunea Clădiri publice; 

7. Realizare împrejmuire Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud; 

8. Realizare parcare nouă în fața Ambulatoriului de specialitate “Dr. George 

Trifon” Năsăud; 

9. Demararea procedurilor pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud”; 

10. Depunerea spre finanțare a proiectului „Construcție pentru ceremonii funerare 

în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud”; 

11. Depunerea spre finanțare a proiectului „Construcție pentru ceremonii funerare 

în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”; 

12. Depunerea spre finanțare a proiectului „Reamenajare fântână arteziană situată 

în Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”; 

13. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare drumuri 

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

agricole din extravilanul localității; 

14. Finalizarea proiectului de realizare parcare, spații verzi și boxe metalice în 

cartierul de blocuri Grăniceri sud; 

15. Dotarea Creșei orașului Năsăud; 

16. Dotare cu aparatură modernă pentru sediul Primăriei orașului Năsăud 

(xerox/scanner/imprimanta A1 și A0). 

17. Realizare trotuare cartier Liviu Rebreanu, oraș Năsăud;  

18. Realizarea  de noi spații verzi și înlocuirea arborilor bătrâni; 

19. Susținerea financiară a cultelor religioase și a ONG-urilor, pe bază de proiecte;  

20. Susținerea activităților culturale și sportive de pe raza orașului; 

21. Ajutoare sociale și alimente pentru categoriilor sociale dezavantajate; 

22. Menținerea relațiilor cu orașele înfrățite prin realizarea a două schimburi de 

experiență cu orașul Mandello del Lario - Italia; 

23. Încheierea unui nou parteneriat extern pentru Adăpostul de câini fără stăpân al  

orașului Năsăud; 

24. Sprijinirea organizării ediției a XVI-a Zilelor Orașului Năsăud; 

25. Realizarea a două Recorduri Mondiale omologate de Guiness Book pentru cea 

mai mare horă tradițională și cei mai mulți participanți îmbrăcați în costum 

popular, cu ocazia Zilei Costumului Popular – 14 Mai 2017; 

26. Acordarea de premii în bani și diplome pentru 14 cupluri, la împlinirea a 50 de 
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ani de la căsătorie; 

27. Ecologizarea malurilor Râului Someșul Mare, pe raza orașului Năsăud; 

28. Acțiuni de dezinsecție și deratizare la nivel de oraș (instituții publice, imobile, 

parcuri etc.); 

29. Susținerea pensionarilor cu pensii mici, prin acordarea de tichete sociale 

pentru achiziționarea de medicamente; 

30. Acțiuni de modernizare și eficientizare a iluminatului public stradal; 

31. Acordarea de cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru aprox. 1000 de 

preșcolari; 

32. Iluminat festiv de iarnă și focuri de artificii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          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 2017 

 

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 2017. 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 2017 la nivelul orașului Năsăud.  

Impozitele și taxele locale nu au fost majorate în anul 2017 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 95,84% venituri totale, dovedește încrederea 

pe care cetățenii o au în proiectele asumate de administrație. 

În 2017, fiecare năsăudean a primit, potrivit legii, o înștiințare de plată prin 

care i se comunică obligațiile bugetare.  

În anul 2017 pe partea de impunere s-au înregistrat un număr de 3.424 de 

declarații din care:  

-   61 declarații de impunere clădiri persoane fizice; 

-   62 declarații de impunere clădiri persoane juridice; 

- 745 declarații de impunere mijloace de transport persoane fizice; 

 -   53 declarații de impunere mijloace de transport persoane juridice; 

  -  471declarații de impunere teren persoane fizice; 

  -      1 declarație impunere teren persoane juridice; 

  -2.031 transferuri fiscale auto persoane fizice și juridice. 

  S-au eliberat 675 adeverințe și 1.149 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 

5.870 înștiințări de plată, 5.191 somații și titluri executorii, de asemenea s-au efectuat 

un număr de 1.337 popriri pe conturi bancare, salarii și pensii, pentru contribuabilii 

persoane fizice și juridice, în sumă 560.491,00 lei recuperându-se suma de 

146.000,00 lei. 

  S-au eliberat un număr de 295 înștiințări înființare poprire. 

  S-au eliberat un număr de 211 procese-verbale de sechestru pentru bunuri 

mobile și 208 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 33 dosare, cu o 

sumă totală de 506.148,00 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 713 cereri, în sumă totală de 13.389 lei.  

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

înainte de scadență la un număr de 3.108 contribuabili, în sumă de 211.030,00 lei. 

  La capitolul venituri totale procentul încasărilor realizate în raport cu 

prevederile bugetare este de 95,84 %.  

  Veniturile proprii încasate au fost de 11.285.985 lei procentul de realizare 

față de prevederile bugetare fiind de 92,65 %.  
 

 2.1.  EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2017 

 

Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu al primarului asigură 

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

financiare ale Orașului Năsăud, precum și 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 2016 la capitolului „cheltuieli”, arată astfel: 

 

Capitole  Anul 2016 Anul 2017 Procentaj 

comparativ % 

Credite aprobate inițial 22.008 mii lei 26.650 mii lei 121,09 

Credite definitive 24.942 mii lei 32.962 mii lei 132,15 

Plăți efectuate  22.787 mii lei 29.287 mii lei 128,53 

Excedent/Deficit 

bugetar  

 1.066 mii lei  760 mii lei 71,29 
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Situația cheltuielilor pe capitole la 31.12.2017 

 

           Mii lei 

Nr. 

crt. 

Indicator Prevederi 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

1. Cheltuieli totale 

 

32.962 29.287 88,85 

2. Cap. 51.02 Autoritate Publică 

 

3.830 3.736 97,55 

3. Cap. 54.02 Serviciul Public 

Comunitar de Evidență a Persoanei 

691 543 78,58 

4. Cap. 55.02 Datorie publică 

 

29 29 100,00 

5. Cap. 56.02 Transfer cu caracter 

social 

47 40 85,11 

6. Cap. 61.02 Protecție civilă 

 

151 137 90,73 

7. Cap. 65.02 Învățământ 

 

14.912 14.796 99,22 

8. Cap. 66.02 Sănătate transfer spital 

 

592 534 90,20 

9. Cap. 67.02 Cultură, recreare și 

religie 

1.525 1.344 88,12 

10. Cap. 68.02 Asistență socială 

 

2.735 2.633 96,27 

11. Cap. 70.02 Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică 

1.882 1.323 70,30 

12. Cap. 74.02 Protecția mediului 

 

1.642 1.432 87,21 

13. Cap. 80.02 Acțiuni generale 

programul Dezvoltare regională 

162 142 87,65 

14. Cap. 84.02 Transporturi, străzi, 

drumuri 

4.764 2.598 54,53 

* Sume alocate bisericilor 

 

30 29 96,67 

* Sume alocate cluburilor sportive 

 

70 70 100,00 
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 ACTIVITATEA DIN PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, PĂDURI 

 

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

oboare și păduri, pe anul 2017, comparativ cu anii 2015 și 2016, se prezintă astfel: 

 

La venituri: 

                   - lei – 

  

Situația Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Sold la începutul anului 263.277 501.234 143.829 

Prevederi aprobate 

inițial 

414.000 356.000 408.000 

Prevederi definitive 414.000 356.000 408.000 

Încasări realizate 391.537 410.000 408.765 

 

La cheltuieli: 

- lei –  

 

Situația Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Credite aprobate inițial 677.000 857.000 408.000 

Credite definitive 677.000 857.000 408.000 

Plăți efectuate 153.580 266.000 183.029 

 

  Acorduri de funcționare pentru societăți comerciale în anul 2017 

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

și aprobate un număr total de 430 autorizații de funcționare pentru activități 

comerciale și prestatoare de servicii și alimentație publică, astfel: 399 autorizații 

activități comerciale și prestatoare de servicii și 31 de autorizații de funcționare 

pentru activități de alimentație publică. 

La activitatea de transport sunt înregistrate un număr de 18 autorizații taxi și 4 

autorizații transport, au fost preschimbate în anul 2017 un număr de 4 autorizații 

transport și 3 autorizații taxi. 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. atelaje înregistrate: 46. 

Nr. vehicule înregistrate: 36. 

Nr. autorizație de liberă trecere prin unele zone ale orașului 2. 

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.  
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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, 

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 2017: 

- 4 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. 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007, privind înființare și 

funcționarea  Asociațiilor de proprietari și Dispozițiile primarilor 675/676/2010, s-au 

verificat semestrial situațiile financiar-contabile a Asociațiilor de proprietari și 

locatari, înregistrate și atestate de Primăria orașului Năsăud și s-au întocmit 2 (două) 

rapoarte/an, privind situațiile financiar-contabile ale acestor Asociații de proprietari. 

  Se verifică periodic dacă agenții economic cu profil comercial efectuează acte 

de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități 

comerciale în locurile și cu respectarea  obiectivului activităților comerciale înscrise 

în autorizația de funcționare sau în actul de înființare ori a condițiilor cuprinse în 

licențe sau brevete.  
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CAPITOLUL II  

 

 

 Proiecte de investiție realizate și acțiuni derulate în anul 2017, pentru 

creșterea calității vieții în orașul Năsăud  
 

 

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

cursul anului 2017 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.  

   

 1. Continuarea lucrărilor pentru documentația proiectului „Complex 

sportiv multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”. 

 Anul 2017 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 
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- 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. 

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

agrement din „Țara Năsăudului”.  

 

2. În data de 18 Decembrie 2017 s-a semnat contractul de  finanțare 

pentru proiectul: „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”  a fost depus spre finanțare la data de 

16.11.2016 în cadrul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest. Acesta a trecut de etapele de 

evaluare administrative și tehnice și a fost declarat câștigător, toate cele 9 

componente propuse a se reabilita întrunind punctaj pentru a primi finanțare.  

 Odată reabilitate aceste componente vor crește gradul de confort al locatarilor 

și aceștia vor beneficia de o reducere a consumului de energie termică cu până la       

40%. 

 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% din partea asociațiilor de proprietari și 15% contribuția administrației, urmând 

ca într-o perioadă de 3 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.  
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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.  

      Proiectul este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice 

și în sectorul locuințelor. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar ADR Nord-Vest este 

Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui 

proiect.  

     Valoarea totală a proiectului este de 5.442.534,92 lei, din care valoarea 

nerambursabilă solicitată este de 3.070.964,98 lei, și contribuția proprie a 

solicitantului la cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile (suportată de orașul 

Năsăud împreună cu proprietarii apartamentelor) este de 2.371.569,94 lei.  
 

 3. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „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 a fost declarat câștigător în anul 2017, 

în data de 04 mai 2017 semnându-se contractul de finanțare. Proiectul 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. 
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 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.  

 Proiectul are o valoare totală de finanțare de 4.539.000, 00 lei. În anul 2017 s-a 

obținut, în cadrul unei scrisori de garantare din partea FNGCMM SA IFN, suma 

necesară începerii și derulării lucrărilor de execuție.  

 

  4. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare 

străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, proiect depus spre finanțare 

în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2.  

Documentația pentru proiectul de modernizare a patru străzi din orașul Năsăud 

a fost depusă spre finanțare în a doua parte a anului 2017, în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene. În luna noiembrie s-a semnat 

contractul de finanțare pentru obiectivul: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, 

județul Bistrița-Năsăud”. Rețeaua de străzi ce urmează a fi supusă modernizării are o 

lungime totală de 4.197 m și este repartizată după cum urmează: 

- strada Mihai Eminescu L=426.87 m; 

- strada Horea L=705.63 m; 

- strada Valea Caselor-tronson 1, L=520 m; 

- strada Găgi L=1121.56 m; 

- strada Valea Caselor-tronson 2, L=1421.94 m.  

Străzile propuse pentru modernizare cu o lungime totală de 4.197 m sunt 

situate în intravilanul orașului Năsăud, pe domeniul public. Valoare estimată a 

investiției este de 6.111.544 lei. 

  

5. Depunerea documentației de finanțare pentru proiectul „Pod cu o 

bandă de circulație peste Râul Someș, orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, 

în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2. 

 Documentația pentru proiectul de realizare a unui pod peste Râul Someș, cu o 

bandă de circulație în orașul Năsăud a fost depusă spre finanțare în a doua parte a 

anului 2017, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, implementat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Valoarea estimată a investiției este de 3.104.637 lei.  

 Prin Studiul de Fezabilitate s-a propus construirea unui Pod cu o bandă de 

circulație, cu structură mixtă oțel-beton, cu o lățime de 3,5 m și două trotuare cu 

lățimea de 1,5 m.  

Proiectul este necesar pentru conectarea cartierului Lușca cu restul orașului 

Năsăud, în prezent, în zonă, fiind doar o pasarelă pietonală care necesită constant 

reparații și înlocuirea elementelor cu probleme, dar și un pod aflat la 1,2 km distanță 

pe cursul apei, dar care în teren/trafic, înseamnă parcurgerea unui minim de 3,5 km. 
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În plus, construcția podului va duce la costuri de întreținere și operare a mijloacelor 

de transport mai reduse ca  urmare a îmbunătățirii condițiilor de circulație, scăderea 

consumului de carburant și reducerea uzurii autovehiculelor ca urmare a reducerii 

distanțelor de parcurs, economisirea timpului de parcurs prin reducerea distanțelor 

(de la 3,5 km la 0,7 km), reducerea poluării fonice și a noxelor prin reducerea 

traficului pe anumite trasee, dezvoltarea socio-economică și turistică a zonei, dar și 

crearea condițiilor optime pentru accesul mijloacelor auto de intervenție (salvare, 

poliție, pompieri) și asigurarea iluminării tronsonului pietonal al podului.  

 

 6. Depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitare/modernizare 

/dotare clădire existentă pentru realizare Centru de zi pentru vârstnici și unitate 

mobilă de îngrijire la domiciliu, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în 

cadrul Programului Operațional Regional, Axa 8.1. 

 Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, prioritatea de 

investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. 

Potrivit datelor furnizate de Primăria Năsăud, valoarea totală a proiectului este 

de  2.835.054,08 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, fiind în cuantum de 56.701,15 lei. 

         Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea 

infrastructurii existente pentru 

înființarea unui nou centru social 

fără componentă rezidențială 

destinat persoanelor vârstnice. 

Scopul proiectului este de a se 

contribui la dezvoltarea 

infrastructurii sociale de la nivel 

local, regional și național și 

creșterea gradului de acoperire cu 

servicii sociale, prin înființarea 

unui centru social fără 

componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice, prin intermediul căruia vor fi 

furnizate serviciile sociale de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu. 

  Obiectivele specifice vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea 

infrastructurii existente (clădirea propusă) pentru înființarea centrului social fără 
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componentă rezidențială, astfel încât să se presteze serviciile sociale de centru de zi 

pentru persoane vârstnice și de unitate de îngrijire la domiciliu, în termen de 28 luni 

de la data semnării Contractului de finanțare. De asemenea, proiectul urmărește 

 creșterea accesibilității persoanelor de 65 de ani și peste din grupul țintă din orașul 

Năsăud la infrastructura de servicii sociale asigurată, inclusiv prin asigurarea 

transportului adaptat nevoilor, prin achiziționarea unui autovehicul, dar și creșterea 

numărului persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, 

în orașul Năsăud, pe o perioadă de 5 ani de la data implementării proiectului. 

 

 7. Depunerea spre finanțare a proiectului: „Reamenajare fântână 

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

Năsăud”. 

 Proiectul de reabilitare/modernizare fântâna arteziană din Parcul Central al 

orașului a fost depus spre finanțare în cadrul Strategiei Gal Țara Năsăudului, în 

cadrul Măsurii M1–6 B. În anul 2017 a avut loc o vizită în teren la obiectivul mai sus 

menționat și s-a răspuns la o solicitare de clarificare cu privire la acest obiectiv.  

 Documentația aferentă proiectului 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. 
 

 8. Depunerea spre finanțare a două documentații aferente obiectivelor de 

investiție: „Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă 

Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” și „Construcție pentru ceremonii 

funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul 

Bistrița-Năsăud”.  

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

finanțărilor nerambursabile lansate de Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului”, 

în anul 2017, Măsura M1-6 B.  

 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  
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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. 

Cele două proiecte au fost 

depuse spre finanțare. În urma  vizitei 

în teren la cele două obiective 

propuse, precum și în urma 

solicitărilor de clarificări, finanțatorul 

a declarat ca fiind eligibile cele două 

obiective, urmând ca acestea să 

primească finanțare în anul 2018.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



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

                                                 

Pagină 16 din 74 

 

  9. Depunerea spre finanțare a proiectului «Eficientizare energetică a 

Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud», în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa 3.1. Operațiunea B -  Clădiri publice. 

La termenul limită 4 octombrie 2017, administrația năsăudeană a depus spre 

finanțare un proiect care vizează eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc «Dr. 

George Trifon» din orașul Năsăud. Proiectul a trecut de etapa verificării eligibilității 

administrative și se află în etapa de evaluare tehnico-financiară, în cadrul Agenției de 

Dezvoltare Nord-Vest. 

         Proiectul se încadrează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020,  Axa prioritară 3 -  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritate de investiții 3.1-  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 

Clădiri publice. 

Obiectivul general al proiectului constă în eficientizarea energetică dar și în 

reabilitarea termică a Spitalului „Dr. George Trifon” din orașul Năsăud, în vederea 

conformității cu cerințele minime de performanță energetică ale clădirilor publice și 

în vederea creșterii confortului pacienților și al personalului medical.  
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  10. Realizare parcare nouă în fața Ambulatoriului de specialitate din 

cadrul Spitalului „Dr. George Trifon” Năsăud.  

 

În anul 2017 au avut loc lucrări de amenajare a spațiului verde aferent 

Ambulatoriului de specialitate “Dr. George Trifon” din Năsăud, dar și de asfaltare a 

parcării din fața Ambulatoriului. Clădirea Ambulatoriului de specialitate a fost 

modernizată și dotată în urmă cu 3 ani de administrația locală prin accesarea de 

fonduri europene. Iată că, în anul 

2017, administrația locală 

năsăudeană a demarat o serie de 

lucrări ce au vizat reamenajarea 

spațiului verde din fața 

Ambulatoriului, redimensionarea 

parcării prin lărgirea numărului de 

locuri pentru parcare, dar și refacerea 

trotuarelor pentru pietoni din dreptul 

Spitalului orășenesc. 

De același tratament au 

beneficiat și trotuarele adiacente Muzeului Grăniceresc Năsăudean, una dintre cele 

mai renumite instituții năsăudene, clădire monument istoric. 

Aceste investiții se înscriu în seria de acțiuni ce privesc regenerarea zonelor 

urbane din orașul Năsăud, demarate de administrația locală, acțiuni menite a 

îmbunătăți creșterea calității vieții locuitorilor. 

 

 11. Gard nou pentru Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud.  
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Impunătoarea clădire a Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud, 

clădire monument istoric de Categorie A, a beneficiat de o investiție nouă în anul 

2017, respectiv realizarea unei împrejmuiri noi. Vechiul gard din prefabricate de 

beton a fost demolat, iar în locul lui a fost realizat un gard nou a cărui formă și 

structură este identică cu a gardului realizat acum peste o sută de ani din fața 

prestigioasei instituții școlare.  

 Noul gard a primit toate avizele necesare construirii, inclusiv cel de la Direcția 

Județeană pentru Cultură a Monumentelor Istorice. Consiliul Local Năsăud a alocat 

suma necesară construirii acestei împrejmuiri, în valoare totală de 264.000 lei, fără 

T.V.A.  

 

 12. Finalizarea proiectului de realizare parcare, spații verzi și boxe 

metalice în cartierul de blocuri Grăniceri Sud (C1-C7, D1).  

 Început la finalul anul 2016, proiectul de regenerare urbană în zona cartierului 

de blocuri Grăniceri Sud,  a continuat și s-a finalizat în anul 2017.  

 Proiectul s-a realizat, într-o primă etapă, în zona blocurilor  C1-C7, D1, zonă 

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

aproximativ 67 de lemnării. Această zonă a fost reamenajată, în acest perimetru 

creându-se noi locuri de 

parcare personalizate, 

standuri pentru biciclete, 

spații verzi dar și boxe 

standard pentru depozitarea 

combustibilului lemnos 

pentru încălzirea pe timp de 

iarnă. Întreaga zonă 

beneficiază și de iluminat 

stradal realizat cu lămpi de 

tip LED și cu camere de 

supraveghere video. 

 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 

orașului.  

 

 13. 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. 
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  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 800 exemplare arbori; 

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

aprox. 500 fire și cultură panseluțe aprox. 1.100 fire. În luna martie – aprilie au fost 

realizate paturi tip răsadnițe pentru semănare, repicare, întreținerea culturi plante  

anuale pentru plantarea de straturi în oraș: aprox. 30.000 fire.  

 În luna mai 2017 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;  

- s-au tăiat arborii bolnavi de pe strada George Coșbuc.                                                   

 Totodată au fost confecționate și montate 27 bănci în Piața Unirii – Bulevardul 

Grănicerilor. 
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  14. Acțiuni pe linie de mediu pe raza orașului Năsăud, în anul 2017.  

 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. S-a verificat zilnic efectuarea 

corespunzătoare a curățeniei, intervenind atunci când a fost cazul pentru remedierea 

imediată a neajunsurilor. O atenție deosebită a fost acordată în anul 2017 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 semi îngropate în locurile unde cantitatea de deșeuri 

depășea capacitatea de înmagazinare.      

 La sfârșitul lunii martie și începutul lunii 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 2017 a fost 

organizată o campanie de colectare.  

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 2017, au fost colectate și 

livrate spre valorificare: 

  -143.820 kg hârtie;  

  -  41.220 kg plastic total;                                                                                                                                                                                                                                       

  -    1.350 kg sticlă; 

  -       870 kg metal. 

Activitatea de protecție a mediului 

include programe de acțiuni, 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 în urma semnării 

contractului de achiziție publică, de către S.C. SUPERCOM S.A. București. Totodată 

s-a stabilit ca încasarea taxei de salubritate să fie făcută de către biroul impozite și 

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

gospodărie. 

  S-a încercat soluționarea sesizărilor și petițiilor cetățenilor prin deplasări la 

fața locului, constatări și în unele cazuri somații.  

  

15. 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 2017, 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 – 5.880 mp, din care 4930 mp dezinsecție și 

950 deratizare. 

 2. Piața agroalimentară și obor animale – 1.860 mp, din care dezinsecție 1.300 

mp și deratizare 560 mp.  

 3. Domeniu public văi – 14.560 mp, din care dezinsecție 12.060 mp și 2.500 

mp deratizare. 

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

200 mp. 

 5. Biblioteca Orășenească – 3.340 mp, din care dezinsecție 2.500 mp și 

deratizare 740 mp. 

 6. Creșa Orașului Năsăud – 1.440 mp, din care 800 mp dezinsecție și 640 mp 

deratizare.  

 7. Cămin social – 1.080 mp, din care dezinsecție 360 mp și 720 mp deratizare.  

 8. Sere, parcuri publice, zone verzi, stadion – 12.520 mp din care dezinsecție 

11.800 mp și deratizare 720 mp.  

 9. Domeniul public blocuri de locuințe – 11.880 mp din care dezinsecție 798 

mp și deratizare 3.900 mp.  

 Suma achitată pentru aceste servicii a fost de 30.000 lei. 
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 16. Dotarea Creșei orașului Năsăud. 

 orașului Năsăud a fost dotată în anul 2017 cu o serie de aparatură modernă, 

menită să asigure buna funcționare a instituției dar și pentru prepararea hranei pentru 

cei 50 de copii înscriși în această instituție.  

 Produsele care au fost achiziționate și care au dus al modernizarea acestui 

spațiu dedicat copiilor mici de până la 3 ani, au fost: cuptor cu microunde Gorenje, 

mașina de tocat carne Bosch Mixer Philips, centrală murală în condensație Immergas 

Victrix +Accesorii (KIT IMMERGAS), ladă frigorifică  Zanussi, frigider Hotpoint, 

aspirator Vento 8S, sistem de ultra-filtrare cu dozare apă rece, sistem de filtrare  apă 

EWRO 50, dozator desktop apă.  

Valoarea totală de achiziție a acestor produse a fost de 21.783.78 lei.  

 
 

17. Realizare trotuare în cartierul 

Liviu Rebreanu, oraș Năsăud. În 

luna decembrie a anului 2017 s-au 

recepționat lucrările pentru 

realizarea trotuarelor din cartierul 

Liviu Rebreanu, trotuare ce 

străjuiesc Drumul Național 17 C. 

După ce cartierul năsăudean a 

beneficiat de asfaltări pe străzile 

laterale, dar și pe drumul principal, 

iată că în anul 2017 s-au realizat și 

primele trotuare aferente DN 17C. 

Investiția a fost susținută în 

exclusivitate din bugetul local. Valoare totală a investiției a fost de 245.749, 63 lei. 
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18. 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. În anul 2017 Primăria orașului Năsăud a semnat 

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, medicamente de primă urgență, dar și servicii 

medical-veterinare plătite de către asociație. Asociația 

gestionează adopțiile externe și interne pentru câinii 

cazați în Adăpost și pe parcursul anului trecut a derulat 2 

campanii de sterilizare și o campanie informare a 

populației cu privire la posibilitatea adopțiilor, de  sub 

denumirea de Ziua Porților Deschise. În anul 2017 au 

fost dați spre adopție externă un număr de 42 câini în 

Germania, Anglia și Austria și un număr de 3 câini pe plan local. Au avut loc acțiuni 

de capturare, în urma cărora au fost capturați un număr de 35 de câini pe parcursul 

anului 2017. La data de 31 decembrie 2017, în Adăpostul public al orașului Năsăud 

au fost înregistrați un număr de 35 de câini. Nici un câine nu a fost eutanasiat la 

Năsăud.  

 

19. Menținerea relațiilor interne și externe prin parteneriate. 

Anul 2017 a însemnat pentru administrația năsăudeană o continuare de 

dezvoltare a relațiilor de 

parteneriat cu orașul 

înfrățit Mandello del 

Lario (Italia). În anul 

2017, cu ocazia Zilelor 

orașului Năsăud, Ediția a 

XVI-a, o delegație a 

orașului italian, formată 

din 6 persoane, împreună 

cu primarul localității, au 

vizitat orașul Năsăud și 

au participat la un schimb 

de experiență cu Asociația 

Tășuleasa Social. 
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 În luna octombrie, a aceluiași an, o delegația a orașului Năsăud a participat la un 

schimb de experiență în orașul italian, ocazia cu care au conturat idei de viitoare 

proiecte, în diverse domenii de activitate. 

 La nivel local au existat un număr de 10 parteneriate interne în anul 2017, 

după cum urmează:  

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 derulat cu CLUBUL SPORTIV „SOMEȘUL REBRIȘOARA” 

derulat cu ocazia Campionatului județean, Ediția I, OLD BOYS,  din data de 

26 August 2017, care a avut loc în orașul Năsăud, Stadion PROGRESUL 

NĂSĂUD.   

3. 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”. 

4. Parteneriat cu Clubul Copiilor Năsăud pentru derularea activităților dedicate 

Zilei Mobilității Europene, septembrie 2017. 

5. Parteneriat cu Clubul Copiilor Năsăud pentru derularea activităților dedicate 

Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2017. 

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 ASTRA Năsăud în cadrul Adunării Generale a 

Despărțământului ASTRA Năsăud, Ediția a XXVII-a.  

8. Parteneriat derulat cu Parohia Ortodoxă Năsăud I în vederea desfășurării de 

activități cultural-religioase, specifice domeniilor de activitate: istorie, 

literatură, folclor, muzică, arte plastice, etc.  

9. Parteneriat cu Asociația ROMACT pentru elaborarea Planului de Acțiune 

privind Incluziunea Romilor în Strategia de Dezvoltare Locală.  

10. Parteneriat derulat de Primăria Orașului Năsăud cu Asociația Arme 

Hundseelen Aus Romanian pentru toți câinii din adăpostul public. Aceștia 

primesc hrană zilnic și și medicamente de primă urgență. În anul 2017 au fost 

dați spre adopție externă un număr de 42 de câini în Germania, Anglia și 

Austria și un număr de 3 câini care au fost adoptați  pe plan local.   
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20. 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 2017 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 139 sancțiuni, cu o 

valoare totală de 31.840 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 2017, prin 

achiziționarea a 8 noi camere 

video de supraveghere – cu 

tehnologie HD. Toate cele 46 de 

camere de supraveghere sunt 

gestionate de acest serviciu local. 
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 21. 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 600 lei 

lunar. 

Valoarea nominală a tichetelor a fost 

de 50 lei, iar aceste tichete se vor acorda 

trimestrial și în anul 2018, 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 300 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 600 lei.  
 

 22. 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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 23. Iluminat ornamental festiv și focuri de artificii 2017-2018. 

  

  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 56.406 lei. Pentru serviciul 

pirotehnic, administrația a  cheltuit suma 

de 7.500 lei.  
 

 

 

CAPITOLUL III 

 

  Evenimente, manifestări cultural-artistice și sportive în anul 2017 

 

1.Concert dedicat Zilei Culturii 

Naționale, 15 ianuarie 2017.  

 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 

2017, cu un recital de poezie susținut de 

elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai 

Eminescu”.  

 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.  

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

Primăria și Consiliul Local Năsăud.   
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 2. Maialul elevilor Năsăudeni la 146 de ani de existență și Ziua 

Costumului Popular în Cartea Recordurilor. Două recorduri omologate în 

aceiași zi.  

 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 2017 a însemnat și celebrarea a 146 de ani de existență a Maialului 

Năsăudean, ocazie cu care s-a celebrat și Ziua Costumului Popular, la data de 14 Mai 

2017. 
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ZIUA COSTUMULUI POPULAR ÎN CARTEA RECORDURILOR 

14 MAI 2017 

 

 Orașul Năsăud a fost gazda acestor două evenimente și a reușit să adune într-

un singur loc peste 10.000 de persoane îmbrăcate în costum popular care au 

participat la o paradă asistată de reprezentanți ai Cărții Recordurilor și ai unei firme 

de audit. Întreaga paradă, lungă de peste 2 km s-a oprit pe Stadionul Orașului Năsăud 

unde cele peste 10.000 de persoane au omologat 2 Recorduri Mondiale: cea mai 

mare horă tradițională – 9.506 de persoane și cea mai mare adunare– 9.643 de 

persoane îmbrăcate în costum popular tradițional. 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” și și-a câștigat un loc binemeritat în CARTEA 

RECORDURILOR. 
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  3. 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 2016-2017, 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  100 70 60 50 

Concurs național 200 175 150 120 

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 2017, sumele alocate pentru fondul de premiere, de către Consiliul 

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

5.975 lei – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud 

   780 lei – Colegiul Economic Năsăud 

   725 lei – Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud 

8.295 lei – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 

          Total fond de premiere: 15.050 lei. 
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 4. Zilele orașului Năsăud, Ediția a XVI-a și Festivalul concurs „De Ispas 

la Năsăud” ediția a XXI-a. 

 A XVI-a ediție a Zilelor orașului Năsăud au avut loc joi 25 mai și vineri 25 

mai 2017, în mai multe locații din „Orașul Academicienilor”. 

 Joi 25 mai 2017, 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. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

5. Expoziție de pictură și lansare de carte la Muzeul Grăniceresc.  

 

  În data de 26 mai 2017, 

în cadrul Zilelor Orașului 

Năsăud, aflate la Ediția a XVI-

a, a avut loc în cadrul 

Muzeului Grăniceresc 

năsăudean Expoziția de 

pictură și prezentare de carte 

sub genericul „ARMONII ÎN 

CULORI ȘI VERSURI” – 

autor Virginia Brănescu. 

Organizatorii evenimentului au 

fost: Primăria și Consiliul 

Local al orașului Năsăud, 

Cercul Astra oraș Năsăud și Muzeul grăniceresc. 
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 6. Gala Folclorului Românesc „De Ispas la Năsăud”, Ediția a XXI-a. 

Stadionul orașului Năsăud a fost gazda Galei Folclorului Românesc „De 

Ispas la Năsăud”, ediția a XXI-a. Printre invitați: Laura Lavric, Angela Rusu, 

Mariana Ionescu Căpitănescu, Cristian Pomohaci, Nicolae Mureșan, Alexandu Pugna 

și Ansamblurile folclorice „TRANSILVANIA” și „DOR ROMÂNESC” cu soliștii.  

 Prezentatoarea evenimentului: Oana Matei.  
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7. Seara de tineret – 26 mai 2017. 

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

 7 PAȘI 

 TRUPA REEA COVER BAND 

 LIDIA BUBLE 

 COMPACT 

 DJ HORAȚIU  

Prezentatorul serii de tineret: Irimescu Viorel. 

 Întreaga manifestare s-a încheiat cu spectaculoase jocuri de artificii.  
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 8. 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 2017 

administrația publică năsăudeană a 

continuat premierea cuplurilor care 

au împlinit 50 de ani de căsătorie, în 

total 14 perechi, cu suma totală de 

7.000 lei (500 lei pentru fiecare 

cuplu), într-un cadru festiv oferit cu 

ocazia Zilelor orașului Năsăud, în Sala Mare de festivității a Primăriei. 
 

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

2017. 

 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.  
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 7. Concert de Crăciun și Conferință cu tema „Crăciunul - sărbătoarea 

familiei”,  organizate de Casa de Cultură, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” din 

Năsăud, Primăria și Consiliul Local Năsăud.  

 Sute  de persoane au participat în data de 8 Decembrie 2017, cu începere de la 

ora 17.30, în sala de spectacole a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud la o 

manifestare cultural-religioasă. Evenimentul, organizat de Parohia Ortodoxă „Sfântul 

Ilie” din Năsăud, păstorită de părintele Iulius-Aurelian Mureşan, în colaborare cu 

Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud, condusă de directorul Silviu Rus, a 

adus înaintea locuitorilor din orașul academicienilor pe îndrăgitul părinte Constantin 

Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Seara a debutat cu un 

concert de colinde susținut de grupul folcloric „Năsăudeanca” al Casei de Cultură 

„Liviu Rebreanu” din Năsăud, coordonat de Liviuța Istrate, și alături de ei au 

încântat sufletele celor prezenți cu un recital de colinde folk și Sorin Găzdac, Ioan 

Frieş şi Daniel Pavelea. A urmat apoi momentul cel mai așteptat de către participanți, 

și anume conferința cu tema „Crăciunul - sărbătoarea familiei”, susținută de pr. conf. 

univ. dr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. 

Invitatul acestei seri fost întâmpinat cu multă căldură de năsăudeni, dovadă fiind 

aplauzele de la momentul intrării pe scenă, desele aplauze din timpul susținerii 

prelegerii, dar și sutele și interminabilele aplauze de la final. În cadrul conferinței, 

părintele a readus în atenția publicului Taina Întrupării Mântuitorului Hristos și 

atmosfera călduroasă din Peștera Betleemului care L-a primit pe pământ pe Fiul lui 

Dumnezeu din cer, îndemnându-i pe oameni să-L primească pe Iisus Hristos ca pe un 

membru al familiei. Evenimentul s-a încheiat cu zecile de întrebări adresate de 

persoanele care au participat la această seară duhovnicească.  
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8. Susținerea financiară pentru activitățile sportive ale cluburilor din 

orașul Năsăud, pentru anul 2017, în valoare totală de 70 mii lei: 

 

Nr. 

crt. 

Asociații/cluburi sportive 

 

Sumă 

alocată 

(lei) 

1  Clubul Sportiv „Progresul” 42 000 

2  F.C. ,,Viitorul” Năsăud 24 500 

3  A.C.S. „Transilvania Rally Team” 3 499 

 

 

9. Susținerea financiară pentru activitățile cultelor religioase din orașul 

Năsăud, pentru anul 2017, în valoare totală de 50 mii lei: 

 

Nr. 

crt. 

Cultele religioase din orașul Năsăud Suma alocată 

 (lei) 

1. Parohia Ortodoxă Română nr. I -   Năsăud                                              7.000 

2. Biserica Ortodoxă Română nr. II – Năsăud          2.000 

3. Biserica Ortodoxă nr. III  - Năsăud 2.000 

4. Protopopiat Ortodox Român Năsăud -  

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

2.700 

 

5. Parohia Română Unită cu Roma Creco Catolică  4.400 

6. Parohia Ortodoxă Română Liviu Rebreanu 2.200 

7. Biserica Penticostală Liviu Rebreanu    500 

8. Comunitatea Cultului Penticostal Năsăud 1.800 

9. Biserica Reformată Năsăud 1.000 

10. Parohia Romano-Catolică Năsăud 1.800 

11. Biserica Creștină Baptistă „Betel” Năsăud    500 

12. Parohia Ortodoxă Română Năsăud III LUȘCA 2.600 

13. Biserica Creștină Baptistă „Biruința”    500 
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CAPITOLUL IV  

 

  Activități ale compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei și alte 

instituții conexe 

 

 

 4.1. 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 2017 

Acțiuni derulate în perioada raportată  Anul  2017 

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 

  

 

 

 

 

 

106  copii 

2. Întocmit documentația necesară pentru  

Alocații de susținerea familiei 

 150 familii 

3.Întocmit documentația necesară pentru: 

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

venitul minim garantat, cu  modificările și completările 

  

61 familii 
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ulterioare 

 b) Întocmit documentația necesară pentru acordare ajutor 

de urgență 

 

108  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 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  

f) 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, 

butelie etc.) 

 17  familii 

 

 

 

 

 

12 familii 

 

 

 

 

53 familii 

 

 

 

 

 

 

5 familii 

 

 

 

 

2 familii 

 

 

 
 

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, 

încuviințare tutore vânzare, cumpărare.  

 4 dosare 

7. Întocmit delegații speciale asistare persoane vârstnice 

notar 

 11 

8. Întocmit documentații pentru: - asistenți personali  

 - indemnizații însoțitor 

 117 ind. 

24 as.pers. 
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9. S-au efectuat  anchete sociale TOTAL din care: 

 

 1129 familii 

Alocație pentru susținerea familiei  300 

- divorț   25 

Reevaluare cazuri plasament, tutela   60 

Burse sociale  13 

Orientare școlară  48 

Handicap grav, accentuat, mediu, ușor  253 

Școală specială  11 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  24 

Indemnizație însoțitor  117 

Ajutoare de urgență  108 

Căsătorie minori  - 

Carduri legitimație handicap  5 

Rovignetă pentru persoanele cu handicap  17 

Internare bătrâni centru  4 

Prevenire abandon familial  4 

La solicitarea DGASPC B-N si alte instituții  50 

La solicitarea Poliției minori infractori   - 

Ajutorul social  122 

Îndemnizație îngrijire copil  5 

10. Întocmit documentația pentru indemnizație creștere 

copil 

 89 

11. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire lemne de 

foc pe perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018 

 98 

12. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire cu gaze 

naturale pe perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 

2018 

 79 

13. Întocmit documentația ajutor încălzire lemne beneficiari 

ajutor social  

 52 

14. Eliberare adeverințe beneficiar de ajutor social la 

solicitarea medicului. 

 71 

15. Răspunsuri – sesizări - caracterizări  43 

16. Întocmit documentația necesară pentru acordarea de 

burse grănicerești 

 27 

17. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de 

tichete sociale pentru medicamente și distribuirea acestora 

 265 beneficiari 

18. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de 

tichete sociale pentru grădiniță 

 17 tichete 
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19. Întocmit cererea de credite pentru asigurarea sumelor necesare 

drepturilor de personal și a cheltuielilor pentru medicamente și 

materiale sanitare pentru baremul din dotare pentru cabinetele de 

medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ  
transmis la DSP-BN 

 lunar 

  

 În anul 2017, 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 11 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; 

 - 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. – 9 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). 

 - colaborare cu echipa Romact conform planului local de acțiune pentru romi 

2016-2018. 
 

 4.2. Bilanț pentru anul 2017 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 2017, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Năsăud a prelucrat un număr de 7.669 cereri venite din partea 

cetățenilor, cereri care au vizat eliberarea: cărților de identitate (7.346), cărților de 

identitate provizorii 106 cereri), precum și pentru stabilirea reședinței (217). 

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

sprijinul persoanelor bolnave, netransportabile, realizând un număr de 56 deplasări 

cu camera mobilă pentru aceste persoane.  

  Un accent deosebit s-a pus pe restanțierii trimestriali, trimiterea invitațiilor și 

verificarea punerii acestora în egalitate, astfel: 

- în trim.I au fost 583 restanțieri, s-au trimis 573 invitații și au fost puse în 

legalitate 326 persoane, 4 persoane au dobândit statutul de CRDS; 

- în trim.II au fost 504 restanțieri, s-au trimis 201 invitații și au fost puse în 

legalitate 303 persoane; 
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- în trim. III au fost 487 restanțieri, s-au trimis 480 invitații și au fost puse în 

legalitate 341 persoane, o persoană a dobândit statutul de CRDS. 

 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 

de etnie romă cu acte de identitate și acte de stare civilă. În anul 2017 au fost puse în 

legalitate 409 persoane de etnie romă, astfel: 56 persoane cu acte de stare civilă și 

353 persoane cu cărți de identitate. 

 Pe linie de stare civilă au fost luate în evidență un număr de 893 persoane, din 

care 853 persoane la naștere, 2 persoane la dobândirea cetățeniei și 38 persoane la 

restabilirea domiciliului în România. 

 De remarcat faptul că, în orașul Năsăud, s-au înregistrat 307 nașteri și s-au 

eliberat un număr de 1291 certificate de naștere, 74 acte de căsătorie. Tot în anul 2017 

s-au înregistrat un număr de 119 certificate de căsătorie și 120 acte de deces și s-au 

eliberat 156 certificate deces. 
 

 4.3. Compartiment relații cu publicul și relația cu cetățeanul. 

 În anul 2017, 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 2017 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. S-au întocmit 12 procese-verbale de afișare privind 

tabelul nominal cu persoanele care trebuie să efectueze ore de muncă în folosul 

comunității, precum și 14 procese-verbale de afișare privind concursurile organizate 

de PON pentru ocupare posturi funcții publice. 
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 În decursul anului 2017, numărul total de înregistrări este de 47.785, 

înregistrări 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 

a documentelor, precum și cea de expediere și comunicare a răspunsurilor la cererile 

formulate.  

     Compartimentul Registratură și Relații cu publicul a expediat prin poștă  

documente pentru  care s-a achitat suma de 17.115 lei. 
 

 4.4. Compartimentul de pregătire documente al Consiliului Local Năsăud 

În anul 2017, au avut loc un număr de 29 ședințe de consiliu, convocate la 

inițiativa primarului orașului Năsăud. Au fost elaborate un număr de 170 proiecte de 

hotărâri, din care au fost adoptate un număr de 170. 

- 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-au pus la dispoziția compartimentului informatică pentru publicarea pe site-

ul instituției; 

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

 

Compartimentul de pregătire documente – Primarul orașului Năsăud. 

În anul 2017 au fost emise un număr de 676 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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            4.5. Activitatea desfășurată de compartimentul  agricol în anul 2017.  

       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 29 buc. 1396 gospodării 

2. Cartier Lușca 5 buc. 213 gospodării 

3. Cartier Liviu 

Rebreanu 

5 buc. 214 gospodării 

 TOTAL  39 buc. 1823 gospodării 

4. Străinași  2 buc. 92 gospodării 

5. Persoane juridice  1 buc. 8 gospodării  

 TOTAL 

GENERAL 

42 buc.  1923 gospodării 

                            

         Modificările făcute în registrul agricol pe anul 2017 au fost în număr de 

86. 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 2017 s-au elibera un număr de 2.349 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 28 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 2017 au existat  reclamații care au fost rezolvate în teren. 

S-au eliberat un nr. de 14 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 2017, s-au înregistrat un număr de 12 contracte de arendă, încheiate între 

persoane fizice și persoane juridice.   
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EVIDENȚE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL  2017 

    

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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  4.6. 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 2017, 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 9320, cu 59 

mai puține decât în campania 2016. În ce privește etapa de efectuare a plăților pentru 

campania 2017, putem spune că plățile s-au efectuat începând cu luna noiembrie, 

plăți avans în cuantum de 130 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 2017, 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 1.200.000 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 15 angajați. 

 Făcând o analiză comparativă a activității desfășurate în ce privește 

campania de preluare cereri pe suprafață, în 2017 față de 2016, numărul de cereri 

depuse a scăzut cu 0,6%, datorită condițiilor legislative apărute conform noului 

PNDR pentru perioada 2014-2020 însă datorită procesului de comasare al 

terenurilor, suprafața solicitată la subvenție nu a scăzut a rămas la fel.  

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

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

semisubzistență), Măsura 6.1 (Instalarea tinerilor fermieri), Măsura 221 (Prima 

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

Național de Dezvoltare Rurală. 
          4.7. 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 127 certificate de 

urbanism pentru diverse lucrări. Au fost înregistrate un număr de 185 de reclamații 

și sesizări la care s-a răspuns în termenul legal în urma deplasărilor în teren și a 

notelor de constatare întocmite. 

  În vederea realizării PUG zona centrală a orașului Năsăud,  Compartimentul 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a întocmit tema de proiectare în baza căreia s-a 

încheiat contractul cu firma de proiectare. 
 

 4.8. Administrarea Domeniului Public și Privat al orașului. 

 În urma întocmirii documentațiilor pentru proiectele de hotărâre a Consiliului 

Local al orașului Năsăud pe parcursul anului 2017, s-au concretizat următoarele: 

1. În baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.08/31.01.2017 

privind aprobarea repartizării apartamentelor nr.17 situat în orașul Năsăud, str. Iacob 

Mureșianu, Bl.2 și nr.15 situat în orașul Năsăud, str. Bistriței, Bl. 2A, sc. D, 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe s-au repartizat apartamentele unor 

cetățeni care își desfășoară activitatea în orașul Năsăud. 

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr.17 din 27.02.2017 

privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din 

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

de 215 mp., având categoria de folosință arabil, identificat din C.F. nr. 27997 

Năsăud, nr. top. 988/7, situat în orașul Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, 

județul Bistrița-Năsăud s-a reglementat situația juridică a imobilului teren, trecând 

astfel în domeniul privat al orașului Năsăud, iar prin Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Năsăud nr.47 din 28.04.2017 s-a aprobat vânzarea prin licitație publică a 

aceluiași imobil teren, înscris în C.F nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780 provenit din 

C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top 988/7, situat în orașul Năsăud, str. Valea Caselor, 

intravilan, județul Bistrița-Năsăud, cuprins în domeniul privat al orașului Năsăud; 
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3. În urma Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.18 din 27.02.2017 

s-a aprobat trecerea din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al 

oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafață de 2634 mp., înscris în C.F. 

nr.29640 Năsăud, nr. cadastral 29640, reprezentând teren curți-construcții, ocupat de 

alei de acces, utilități, zone verzi si platforme de beton si pământ, amenajări aferente 

blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul 

Bistrița-Năsăud; 

 4. În urma Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.19 din 

27.02.2018 s-a aprobat vânzarea directă a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 

29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafața de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. 

cadastral 28198 în suprafața de 14 mp., aparținând oraşului Năsăud – domeniul 

privat, în favoarea unor persoane fizice pentru construirea de balcoane; 

5. Prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.20 din 27.02.2017 s-

a aprobat dezlipirea și partajul imobilului teren în suprafață totala de 899 mp., situat 

în orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, înscris în C.F. nr.28019 Năsăud, nr. 

top. 1335/10, aparținând oraşului Năsăud în cota de 600/899 părți și Parohiei 

Ortodoxe Romane Năsăud III Luşca în cota de 299/899 părți; 

6. În urma Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.22 din 27.02.2017 

s-a aprobat dezlipirea imobilului teren aparținând oraşului Năsăud – domeniul privat, 

înscris în C.F. nr. 28109 Năsăud, nr. cad. 28109, în suprafață de 11875 mp, situat în 

orașul Năsăud, pe malul drept al râului Someșul Mare, în amonte de podul rutier de 

pe DN 17 C;  

7. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.23 din 27.02.2016 s-

a aprobat atribuirea în folosință gratuită a trei spații cuprinse în domeniul privat al 

oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea 

activităților de interes public a Direcției de Sănătate Publica a Județului Bistrița-

Năsăud, a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-

Năsăud - Subfiliala Năsăud; 

8. Prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.38 și nr.39 din 

27.02.2017 s-a aprobat volumul, modul de valorificare și metodologia de calcul a 

prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondurile forestiere ale orașului 

Năsăud a Ocoalelor Silvice Someș-Țibleș Năsăud și Feldru; 

9. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.23 din 27.02.2016 s-

a aprobat închirierea directă a suprafețelor de teren aferente balcoanelor 

apartamentelor nr.1, 2, 3 și 4 a blocurilor de locuință A1, respective a apartamentului 

nr. 2 al blocului A3, situate în orașul Năsăud, strada Miron Cristea; 

10. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.46 din 28.04.2017 

s-a aprobat modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din 

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

de 13 mp. reprezentând teren aferent balconului apartamentului 1 scara C al blocului 
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de locuințe 7 ABC din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud, 

modificată și completată de  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.71 

din 16.06.2017, demers necesar implementării proiectului de regenerare urbană 

pentru cartierul de blocuri de locuit, ca ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Năsăud nr.60 din 10.05.2017 să fie aprobată vânzarea directă a imobilului 

teren, înscris în CF nr.29804 Năsăud, nr. cad.29804, în suprafață de 13 mp., cuprins 

în domeniul privat al orașului Năsăud, situat în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, 

ocupat de balconul aferent apartamentului nr. 1 din scara C a blocului de locuințe 

7ABC către proprietarii apartamentului; 

11. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.57 din 03.05.2017 

s-a aprobat închirierea  prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând 

domeniului public al orașului Năsăud; 

12. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.76 din 30.06.2017 

s-a aprobat efectuarea unui schimb de teren între orașul Năsăud și numiții Rus Ioan și 

Rus Semida Terezia; 

13. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.79 din 30.06.2017 

s-a aprobat schimbul locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob 

Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 3, cu locuința vacantă din aceeași categorie 

situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr.9, în 

favoarea doamnei Grama Ioana; 

14. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.80 din 30.06.2017 

s-a aprobat efectuarea unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numitul 

Mureșan Florin Gabriel; 

15. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.83 din 30.06.2017 

s-a aprobat completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.85/1999 

privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările 

și completările ulterioare, în scopul construirii pe acesta a unei construcții pentru 

ceremonii funerare necesară cetățenilor localității Lușca; 

16. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.94 din 11.07.2017 

s-a aprobat modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.85/1999 

privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările 

și completările ulterioare necesară implementării unui proiect cu finanțare europeană 

privind reamenajarea fântânii arteziene situată în parcul central al oraşului Năsăud 

prin Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului”, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 135 din 31.10.2017 ; 

17. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.100 din 28.07.2017 

s-a aprobat volumul și prețul de valorificare a masei lemnoase cu destinația 

„Aprovizionarea populației cu lemne de foc”, provenită din fondul forestier al 

orașului Năsăud administrat de Ocolul Silvic Feldru, din partida 607; 

http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3430:hc-71-din-16-06-2017&catid=518&Itemid=211
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3430:hc-71-din-16-06-2017&catid=518&Itemid=211
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3515:hc-135-din-31-10-2017&catid=518&Itemid=211
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3515:hc-135-din-31-10-2017&catid=518&Itemid=211


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

                                                 

Pagină 49 din 74 

 

18. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.103 din 10.08.2017 

s-a aprobat dezlipirea și apartamentarea imobilului înscris în C.F. nr.28166 Năsăud, 

nr. cadastral 28166, situat în orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând domeniului 

public al orașului Năsăud necesară  implementării unui proiect cu finanțare 

europeană având ca obiectiv înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și 

unitate de îngrijire la domiciliu, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud; 

19. Prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.108 și 109 din 

30.08.2017 s-au aprobat regulamentele privind atribuirea locurilor de parcare din 

orașul Năsăud și a boxelor metalice pentru depozitarea lemnului de foc situate în 

parcarea amenajată în zona blocurilor C1-C7 și D1, modificate și completate de 

Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.145 și nr.146 din 31.10.2017;  

20. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.110 din 30.08.2017 

s-a aprobat modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud 

nr.38/30.03.2017 privind aprobarea volumului, modului de valorificare și 

metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul 

forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic „Someș-Țibleș”; 

21. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.124 din 29.09.2017 

s-a aprobat  schimbul locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob 

Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacantă din aceeași categorie 

situata în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr.11, în 

favoarea doamnei Frişan Maria Alina; 

22. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.119 din 26.09.2017 

s-a aprobat majorarea suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 5033 Năsăud, nr. 

cadastral 634, reprezentând clădiri Spital orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud și 

terenul aferent, situat în orașul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, aparținând 

orașului Năsăud, domeniul public, necesar implementării unui proiect cu finanțare 

europeană având ca obiectiv eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc „Dr. 

George Trifon” oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.141 din 31.10.2017; 

23. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.120 din 29.09.2017 

s-a aprobat închirierea etajului 1 a imobilului „Centrală Termică Policlinica Veche” 

de către concesionarul S.C. Iones-Sacis Serv S.R.L. către S.C. GOLDS GIM 

FITNES SRL pentru activitatea: Sală de forță, pe o perioadă de 4 ani și 1 lună; 

24. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.123 din 29.09.2017 

s-a aprobat constituirea Comisiei de preluare a imobilului cu denumirea Judecătoria 

Năsăud – Corp A, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 14, județul Bistrița-

Năsăud; 

25. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.123 din 29.09.2017 

s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.94 din 11.07.2017 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.85/1999 privind 
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însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și 

completările ulterioare, în scopul construirii pe acesta a unei construcții pentru 

ceremonii funerare necesară cetățenilor localității Liviu Rebreanu; 

26. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.137 din 31.10.2017 

s-a aprobat  modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.121/29.09.2017 

privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din 

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

de 180 mp., având categoria de folosință curți-construcții, identificat din C.F. 

nr.27997 Năsăud, nr. top. 988/7/2, situat în orașului Năsăud, strada Valea Caselor, 

intravilan, județul Bistrița-Năsăud, teren transmis în urma aprobării prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.138 din 31.10.2017, în folosință gratuită pe o 

perioadă de 49 de ani, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I în vederea 

construirii unei case parohiale; 

27. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.147 din 14.11.2017 

s-au aprobat  propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul 

Năsăud, necesar obținerii avizului Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice; 

28. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.152 din 29.11.2017 

s-a aprobat organizarea unei licitații publice cu strigare, în vederea închirierii a două 

spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașul 

Năsăud; 

29. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.154 din 29.11.2017 

s-a aprobat schimbul locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Mihai 

Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 2, al locatarei Mureșan Alina cu apartamentul nr. 

8 situat în același bloc de locuințe, al locatarei Căienar Domnița; 

30. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.155 din 29.11.2017 

s-a aprobat schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc 

D2, scara D, apartament nr. 18, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată 

în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr.10, în favoarea 

doamnei Olinca Adriana; 

31. Prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.156 și 157 din 

29.11.2017 s-a aprobat volumele de masă lemnoasă care se recoltează anual din 

fondurile forestiere administrat de către Ocoalele Silvice „Someș-Țibleș” respectiv 

Feldru, aflate în proprietatea publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, 

destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de 

referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă 

pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru 

prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse 

principale care constituie rezerva de 20%; 
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 32. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 155 din 

29.11.2017 s-a aprobat modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud 

numărul 151 din 29.11.2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 

25, cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud; 

  33. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.170 din 

20.12.2017 s-a aprobat închirierea prin atribuire directă a spațiilor din Policlinica 

situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, etaj I, cuprinse în 

domeniul privat al oraşului Năsăud, înscrise în CF Colectivă nr. 5045/C1/E1/U8 

Năsăud și C.F. Colectivă nr 5045/C1/E1/U9 Năsăud în favoarea Cabinetului medical 

individual Dr. Ivașcu Carmen; 

În cursul anului 2017 s-au eliberat un număr de 47 de adeverințe cu privire la 

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

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

Urbanism al oraşului Năsăud în vigoare. 

De asemenea, s-au eliberat 44 note de constatare în urma solicitărilor 

locuitorilor orașului Năsăud și a cartierelor aferente, Luşca 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 18 solicitări pentru locuințe pentru tineri 

construite de Agenția Națională de Locuințe și 3 solicitări pentru locuință 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 oraşului Năsăud, începând cu 

anul 1999 și până la data de 31.12.2017.  

S-a întocmit-participat la realizarea corespondenței cu judecătoria Năsăud sau 

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

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

fizice și juridice; 

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

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

public sau privat al oraşului Năsăud sau al statului. 
 

           4.9. 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. 
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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 236 dosare: 

 - în calitate de reclamant: 13 cauze, toate fiind în curs de soluționare. 

 - în calitate de pârât: 223 cauze civile; 

  - suspendate: 2 cauze civile; 

  -soluții definitive pronunțate: în anul 2017 au fost 28 cauze, unde 

administrația a avut calitatea de pârât, respectiv 26 de acțiuni respinse și 2 admise. 
   
  4.10. 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 

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. 

   La nivelul Primăriei oraşului Năsăud este constituit un  compartiment de audit 

public intern (prevăzut cu un număr de 2 posturi, din care 1 post ocupat și 1 post 

vacant) – structură funcțională de bază în domeniul auditului public intern care 

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

HCL nr.111/2003.   

 În legătură cu organizarea și exercitarea activității de audit la entitățile 

subordonate Consiliului Local, putem afirma că acestea nu au organizat un 

compartiment de audit intern.  

  Instituțiile subordonate Consiliului Local Năsăud sunt în număr de 7, și anume: 

1. Colegiul Național „George Coșbuc”; 

2. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”; 
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3. Grădinița cu Program Prelungit Nr.1; 

4. Colegiul Silvic „Transilvania”; 

5. Colegiul Economic; 

6. Casa de Cultură „Liviu Rebreanu”; 

7. Spitalul orășenesc „Dr.George Trifon”. 
  Scopul raportului 

   Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la 

nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT oraș Năsăud. 

  Raportul este destinat atât conducerii UAT oraș Năsăud, care poate aprecia 

rezultatul muncii auditorului public intern, cât și UCAAPI și Curții de Conturi a 

României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activității de 

audit public intern. 

 Independența structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor 

        Independența este atributul funcției de audit intern în timp ce obiectivitatea este 

apanajul auditorilor interni. Pentru păstrarea acestor atribute, trebuie respectate 

anumite criterii. Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea 

nr.672/2002,republicată și HG nr.1086/2013. De asemenea, aspecte similare se 

regăsesc în practica internațională de audit intern stipulată în Standardele 

Internaționale de Practica Profesională în Auditul intern emise de către Institutul 

Auditorilor Interni. 

  La nivelul ordonatorului principal de credite 

        În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.672/2002* privind auditul 

public intern „Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în 

subordinea directă a conducătorului entității”. 

  La nivelul Primăriei orașului Năsăud compartimentul de audit public intern 

funcționează în subordinea directă a Primarului, exercitând o funcție distinctă și 

independentă de activitățile instituției. Prin atribuțiile sale, compartimentul de audit 

public intern nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern. 

       Organigrama aprobată prin HCLN nr.149/2017, prevede subordonarea directă a 

compartimentului de audit intern, primarului orașului Năsăud, modul de comunicare 

între auditor și primar se realizează atât prin adrese scrise și rapoarte cât și prin 

întâlniri periodice pentru a discuta aspecte legate de activitatea de audit intern. 

  În cursul anului 2017, auditorul intern nu a fost implicat în exercitarea altor 

activități decât cele specifice auditului intern. În cadrul Primăriei orașului Năsăud, 

auditorul public intern ține seama, în elaborarea planului de audit anual, de sugestiile 

ordonatorului principal de credite, precum și de deficiențele constatate anterior în 

rapoartele de audit sau  deficiențe consemnate în rapoartele Camerei de Conturi 

Bistrița-Năsăud. 

  Auditorul intern prezintă primarului raportul de audit al misiunii pentru analiză 

și avizare. 
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  Toate documentele întocmite de auditorul public intern sunt analizate și avizate 

de primarul orașului Năsăud. 

  La nivelul entităților subordonate 

  Auditorul intern din cadrul Primăriei oraşului Năsăud, efectuează misiuni de 

audit la cele 7 unități subordonate: Colegiul Național „George Coșbuc”, Școala 

Gimnazială „Mihai Eminescu”, Grădinița cu program prelungit, Colegiul Tehnologic 

Silvic, Colegiul Economic, Casa de cultură, Spitalul orășenesc. Comunicarea între 

auditorul intern al primăriei și conducătorii instituțiilor subordonate, este atât formală 

cât și informală. 

  În anul 2017 a fost efectuată 1 misiune de audit de asigurare abordând domeniul 

bugetar, respectiv bugetul local, la următoarele unități de învățământ: Colegiul 

„George Coșbuc”, Colegiul Economic și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. 

  Fluctuația personalului în cursul anului 2017 

  Fluctuația personalului se referă la plecarea unei persoane dintr-o entitate 

publica și poate fi destul de costisitoare. Fluctuația de personal are un impact negativ 

atunci când, prin plecarea angajaților, se pierd atât competențe deosebite cât și 

experiența. 

  O instituție publică care are o rată mare a fluctuației pierde din cauza reducerii 

eficacității personalului, a măririi timpului de instruire a noilor angajați și a timpului 

acordat selecției acestora, precum și din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor 

angajați care au acumulat o serie de cunoștințe în cadrul organizației). 

  Realizarea misiunilor de asigurare la nivelul ordonatorului principal de 

credite 

  La nivelul Compartimentului de audit intern al UAT oraș Năsăud în anul 2017 

au fost realizate un număr de 7 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în 

cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că 

acestea au fost: 

-3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 

-1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare; 

-3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității. 

 În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2017 nu au fost 

constatate iregularități. 

  De asemenea, în cele 7 misiuni de audit intern realizate în anul 2017, nu au fost 

formulate recomandări neînsușite de conducerea entității publice. 

  Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă 

la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de 

asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit intern are obligația 

urmăririi modului de implementare. 

  În acest context, în cursul anului 2017 au fost urmărite un număr de 19 

recomandări, cu următoarele rezultate: 



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

                                                 

Pagină 55 din 74 

 

 
Domeniul Număr de recomandări 

implementate 

Număr de recomandări parțial 

implementate 
Număr de recomandări 

neimplementate 

 în termenul 

stabilit 

după  

termenul 

stabilit 

pentru care 

termenul de 

implementare 

stabilit nu a 

fost depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

 

cu termenul de 

implementare 

stabilit nu a fost 

depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

 

Bugetar 9 0 0 0 0 0 
Financiar-contabil 0 0 0 0 0 0 
Achiziții publice 0 0 0 0 0 0 
Resurse umane 0 0 0 0 0 0 
Tehnologia informației 0 0 0 0 0 0 
Juridic 0 0 0 0 0 0 
Fonduri comunitare 1 0 0 0 0 0 
Funcții specifice 

entității 

 

9 

0 0 0 0 0 

TOTAL 1 19 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 19 0 0 

        

  La nivelul compartimentului de audit intern s-a folosit modalitatea de urmărire a 

implementării recomandărilor prin completarea Fișei de urmărire a implementării 

recomandărilor, pe baza informațiilor primite de la structura auditată. Structura 

auditată  transmite Planul de acțiune a implementării recomandărilor. 

  Din monitorizarea implementării recomandărilor, pentru misiunile de audit 

efectuate în cursul anului 2017, rezultă că acestea au fost însușite în proporție de 

100%, implementate 100%.  

Realizarea misiunilor de consiliere la nivelul ordonatorului principal de credite 

  În anul 2017 a fost desfășurată 1 misiune de consiliere formalizată. Misiunea de 

consiliere a avut drept scop: urmărirea stadiului de implementare a sistemelor de 

control intern/managerial, în administrația publică locală, conform Ordinului 

nr.400/2015, privind controlul intern/managerial. Obiectivele misiunii au fost 

următoarele: 

-Elaborarea Programului de dezvoltare și analiză; 

-Elaborarea Procedurilor operaționale și actualizarea acestora; 

-Elaborarea Registrului riscurilor; 

-Raportări semestriale și anuale.  

Fundamentarea planului pe anul 2017 s-a realizat prin analizarea factorilor de risc la 

toate compartimentele primăriei precum și la unitățile subordonate. 

 

  4.11. Politica de resurse umane, salarizare. 

Compartimentul resurse umane, salarizare și-a desfășurat activitatea specifică 

politicilor de personal în anul 2017. 
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 La începutul anului 2017 la Primăria orașului Năsăud era un număr de 45 

angajați (36 funcționari publici și 7 personal contractual) iar la serviciile de interes 

local sunt 67 angajați.  

 Au fost elaborate un număr de  187 dispoziții, structurate astfel: 14 privind 

numirea/angajarea în funcție, 88 privind reîncadrarea personalului, 8 privind încetări 

ale contractelor de muncă /raporturilor de serviciu, 12 de promovare în grad a 

salariaților instituției,  24 de constituire de comisii de concurs, 10 de stabilire 

/majorare salarii de bază, 6 de avansare în tranșă de vechime, 1 de sancțiune 

disciplinară,  24 de organizări de activități, reglementarea desfășurării unor activități. 

S-a monitorizat procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici și personalului contractual pentru anul 2017 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 14 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de 

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

subordonate Consiliului Local Năsăud și 6 examene de promovare în grad 

profesional, la care au participat un număr de 10 funcționari publici/personal 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciul public 

comunitar local de evidență a persoanelor, serviciul zone verzi, serviciul drumuri și 

mecanizare, bibliotecă și creșă. 

 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 întocmit: lunar foile colective de prezență, dările de seamă statistice din 

domeniul de activitate. 

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

baza cererilor înregistrate.  
 

 4.12. 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, 
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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 2017 au fost achiziționate și prelucrate un număr de 364 documente, 

în valoare de 9.111,46 lei, bani alocați de la bugetul local, la care se adaugă un număr 

de 401 documente primite cu titlu de donație de la instituții și persoane fizice, în 

valoare de 2.552,95 lei.  

  În intervalul 2013-2017 au fost înscriși un număr de 4.346 utilizatori. 

Biblioteca a fost frecventată de 7.824 utilizatori, din care: 6.834 au împrumutat, 

consultat cărți și publicații seriale, 990 sesiuni internet. 

 Alte servicii oferite de Bibliotecă au fost: rezervări titluri 783 și cereri de 

informații 374.  

 La sfârșitul anului fondul total de documente este de 60.742, din care 13.157 

documente sunt înregistrate catalografic în sistem automatizat prin softul de 

bibliotecă eBibliophil. 

 În cadrul programelor și evenimentelor culturale au avut loc 11 activități la 

care au participat 216 de persoane, precum și 25 expoziții tematice ce fac parte din 

„Proiectul cultural”. 

  Au fost achiziționate un număr de 50 scaune pentru sala de activități în valoare 

de 4.950 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”. 

  

   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.  

  

 4.13. 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.  
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 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 2017 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:  

• S-au oferit informații turistice, într-o manieră profesionistă, persoanelor care au 

vizitat CNIPTN; deoarece personalul CNIPTN cunoaște un număr satisfăcător de 

limbi străine, turiștii vorbitori de limba engleză, franceză, italiană și spaniolă au 

primit informațiile în limba lor, ceea ce a dus la un grad de satisfacție ridicat legat de 

serviciile întâlnite într-un CIT; 

• S-a păstrat un climat plăcut în cadrul CNIPTN, atât pentru turiști, cât și pentru 

localnicii care solicită informații (întreținere spațiu, aparatură, realizare materiale 

informative ale zonei, informații la zi despre regiune și zone învecinate etc.); 

• S-a ținut evidența turiștilor care au vizitat CNIPTN (prin registrul de vizitatori, 

dar și prin situațiile computerizate – aprox. 3000 vizitatori pentru anul 2017); 

• S-a continuat parteneriatul cu Asociația de părinți ‚‚Sandu Manoliu’’ a Școlii 

Gimnaziale ‚‚Mihai Eminescu’’ Năsăud în vederea fabricării de suveniruri din lut 

ars, cu siglele primăriei, CNIPTN și a altor elemente reprezentative pentru oraș; 

• S-a continuat 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; O parte însemnată dintre acestea apar 

în broșurile de promovare ale județului, realizate de Cons. Jud. BN și ADI Turism 

BN; 

•  S-a continuat updatarea site-ului www.turismnasaud.ro în vederea facilitării 

accesului la informație, dar și a oferirii unui aspect mai „prietenos” pentru vizitatori; 

Promovarea site-ului pe diverse materiale a dus la depășirea numărului de 30.000 

vizitatori unici în primii doi ani de funcționare a centrului; 

• S-a răspuns cu promptitudine și profesionalism, în timp util, la corespondența 

primită; 

• S-a demarat și continuat colaborarea cu alte CIT-uri la nivel național; 

http://www.turismnasaud.ro/
http://www.turismnasaud.ro/
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• S-a derulat o bună colaborare cu Ministerul Turismului legat de promovarea 

orașului și a zonei Țării Năsăudului; 

• S-au dezvoltat 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, Consiliul Județean BN – prin ADI Turism etc.); 

• S-au făcut demersuri pentru promovarea unei imagini de calitate a orașului în 

mass-media, dar și în materiale de promovare turistică realizate la nivel național și 

internațional; 

• S-a colaborat cu departamentul de proiecte al Primăriei Năsăud în vederea 

accesării de finanțări nerambursabile pliabile pe activitățile CNIPTN, dar și de 

interes pentru PON; 

• S-a updatat pagina de Facebook a CNIPTN (Visit Năsăud), având grijă să 

publicăm zilnic aspecte de interes din oraș sau regiune, având peste 750 de urmăritori 

constanți (785 în febr. 2018 față de 376 în febr. 2017) și ajungând la un rating de 5 

din 5; 

  Activități periodice:  

• Găzduirea unor evenimente în parteneriat cu unități școlare din oraș, cu 

participarea reprezentanților ISJ BN (de ex. GPP nr. 1, Clubul elevilor Năsăud) – cu 

impresii foarte bune ale participanților și organizatorilor; 

• Găzduirea ședințelor Comitetului de selecție al GAL Țara Năsăudului, cu 

participarea reprezentanților OI Satu Mare – impresionați plăcut de calitatea 

serviciilor oferite și de ambianța sălii de expoziție;  

• Participarea la Târgul de Turism al României de la ROMEXPO București – 

februarie 2017 – s-au promovat ofertele turistice la nivel local și județean, s-a avut 

un impact foarte mare datorită primei participări a județului la TTR, dar și a 

conceptului deosebit al standului și poziționarea în imediata vecinătate a standului 

Ministerului Turismului; Datorită materialelor distribuite și a accesării codului QR 

de pe acestea, numărul de vizite pe site a crescut simțitor (peste 8000); 

• 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, cea mai importantă fiind Ziua Costumului Popular – ediția a II-a 2017. Prin 

CNIPTN s-au scris proiectele depuse la Ministerul culturii și Identității Naționale și 

Ministerul Culturii, s-a derulat parteneriatul media cu AGERPRES (partener media 

oficial, care a asigurat promovarea evenimentului pe fluxul național și internațional 

de știri), s-a derulat comunicarea cu Guiness Book, de la faza inițială, până la 

contractarea serviciului prin Centrul județean pentru cultură, asigurând ulterior partea 
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de traduceri a documentelor furnizate sau solicitate de Guiness Book și SRAC (firma 

care s-a ocupat de asigurarea calității procesului de numărare). La sediul CNIPTN s-

au derulat interviurile cu persoanele responsabile de diverse aspecte ale 

evenimentului (asigurându-se și traducerea pentru cei intervievați). De asemenea, 

partea de introducere și analiză a numărătorilor individuale a fost realizată tot la 

CNIPTN, precum și raportările oficiale, atât în limba română, cât și în engleză, către 

Guiness Book.  

• S-a organizat Pelerinajul pe biciclete la mănăstirea Parva, cu participarea 

câtorva zeci de persoane, copii și adulți, în parteneriat cu mai multe instituții la 

nivelul orașului; 

• S-a participat la ședințele de lucru organizate de CJ BN privind promovarea 

județului și participarea la diverse evenimente de promovare; 

• S-a participat la evenimente de interes turistic sau privind lansări de finanțări 

europene, atât din partea CNIPTN, cât și a primăriei Năsăud;   

• S-au promovat evenimente locale sau din împrejurimi la nivel național, prin 

ANT (inclusă momentan în MT);   

• S-au respectat obligațiile asumate prin contractul CNIPTN privind specializarea 

personalului angajat, momentan având toate calificările necesare (director CNIPT și 

ghid turistic); 

• Realizarea și promovarea unei oferte de activități pentru perioada de ‚‚Școală 

Altfel’’, având ca urmare vizitarea sediului CNIPTN și participarea la vizionarea de 

filme istorice și documentare turistice a câtorva sute de elevi; 

• Implicarea în organizarea unor evenimente culturale și artistice la nivel local, cu 

rezultate pozitive pe partea de vizibilitate și profesionalism;  

• Parteneriat cu Casa de cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud pentru punerea în 

vânzare a biletelor pentru spectacolele organizate în cadrul acesteia, promovând 

astfel și activitatea CNIPTN populației interesate de achiziționarea biletelor (peste 15 

spectacole); 

• Pregătirea informațiilor pentru descrierea a 3 trasee turistice pe care urmează să 

le amenajăm în primăvara anului 2018, prin parteneriate la nivel local sau regional 

(ex. „Traseul inimii”– traseu de promenadă pe digul orașului Năsăud, urmează a fi 

finanțat de clubul Rotary Năsăud; traseul „Pe urmele lui George Coșbuc” urmează a 

fi finanțat în parteneriat cu primăriile Salva și Coșbuc etc.);  

• Testarea unor programe de promovare a obiectivelor turistice, în colaborare cu 

ADI Turism, furnizarea de imagini și informații despre Țara Năsăudului, promovarea 

reciprocă în mod profesionist; 
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• S-a finalizat Harta de mountainbike a Munților Maramureșului și Rodnei, având 

incluse 3 trasee din zona Năsăudului, cu descriere în română și engleză, și inseratul 

publicitar al CNIPTN (cu cod QR). Aceasta va duce la creșterea atractivității zonei 

Năsăudului pentru turiștii pasionați de mountainbike, Maramureșul fiind recunoscut 

ca destinație turistică pe acest sector; Traseele pot fi descărcate de pe site-ul 

www.muntiinostri.ro  

• Implicare în organizarea vizitei delegației oficiale din Mandello del Lario, în 

luna mai 2017, acompanierea delegației italiene pe traseele din județul BN, 

furnizarea de informații și promovarea elementelor de identitate locală; 

• Implicare în organizarea vizitei delegației năsăudene în Mandello del Lario; 

participare cu o persoană delegată în programul vizitei; 

• Continuarea discuțiilor privind extinderea ADI Turism și includerea văii 

Someșului în aria de promovare și în proiectele planificate pentru perioada actuală de 

finanțare; 

• Demararea discuțiilor privind aderarea PON la Asociația Produs în Bistrița – 

Năsăud, asociație creată pe lângă Consiliul Județean BN, cu scopul de a promova 

producătorii locali din județ, într-o manieră asociativă și profesională; 

• Primirea colindătorilor care au ținut să aducă atmosfera de sărbătoare și ne-au 

trecut pragul în preajma Crăciunului; 

• Implicarea în campaniile umanitare derulate la nivelul orașului și al județului; 

Neprevăzute: 

• Colaborarea cu Asociația „Zig Zag prin România” privind promovarea județului 

BN și, în special, a zonei Năsăudului; Echipa a venit în județ și a realizat articole și 

fotografii profesionale din județ, promovate ulterior pe site-ul asociației, în presă și 

pe paginile de social-media ale asociației, urmărite de peste 60 000 de vizitatori; 

• Organizarea unui curs Erasmus+ în parteneriat cu Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru cei 

interesați să scrie proiecte de schimburi în domeniul tineretului; au participat 

profesori, reprezentanți ai primăriilor, ai instituțiilor și asociațiilor interesate din 

județ.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muntiinostri.ro/
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CAPITOLUL V 

Cooperare instituțională și interinstituțională  în slujba cetățeanului 

 

 

ACTIVITATEA PE ANUL 2017 A SECȚIEI DE POMPIERI NĂSĂUD 

 

 Obiectivul fundamental al activității  desfășurate la nivelul instituției  

  Misiunile și sarcinile specifice la nivelul subunității sunt: conducerea, 

organizarea forțelor și mijloacelor participante pentru lichidarea incendiilor, salvarea 

vieților oamenilor, animalelor și a bunurilor materiale precum, la acțiunile de limitare 

și înlăturare a urmărilor provocate de accidente, avarii și calamități naturale, precum 

și la acordarea primului ajutor medical calificat.  

 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 la nivelul secției prin apeluri de urgență în anul 2017 

a fost de 1327.  

 Pe parcursul anului 2017  s-au derulat o serie de situații de urgență, cum ar fi:  

➢ Incendii; 

➢ Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat; 

➢ Descarcerări; 

➢ Protecția comunităților; 

➢ Asistență persoane; 

➢ Alte situații de urgență. 

 

 a) Situația intervențiilor la incendii în anul 2017 – Năsăud - 61. 

  Principalele cauze probabile de incendiu stabilite de comandanții intervențiilor 

au fost: coșuri de fum defecte sau necurățate, echipamente electrice defecte sau 

improvizate, folosirea focului deschis, acțiuni intenționate, alte împrejurări. 

  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 44 persoane (39 

adulți și 5 copii), precum și un număr de 27 animale. 

  Valorile estimative apărute în urma evenimentelor au fost: bunuri distruse în 

valoare de 2.368.700 lei și bunuri salvate în valoare de 15.240.000 lei.  

  b) Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat SMURD – 1153. 

  Timpul mediu de răspuns al intervențiilor SMURD în anul 2017 a fost de 17 

minute și 29 secunde. 
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  c) Descarcerări garda de intervenție Năsăud - 54 

  d) Protecția comunității 

  Acțiunile de protecția comunităților s-au intensificat datorită în special 

activităților de recunoaștere preventivă. 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 de întreg 

personalul, deoarece acestea se finalizează prin întocmirea documentelor conform 

legislației în vigoare (fișe de recunoaște, planuri de intervenție, planuri operative, fișe 

obiectiv), care sunt puse la dispoziția întregului efectiv.  

  Pe parcursul anului 2017 s-a intervenit la un număr de 59 alte situații de 

urgență precum: salvări de animale, evacuarea apei, înlăturarea elementelor de 

construcție, degajare arbori. 

  e) Situația serviciilor pentru situații de urgență voluntare  

  La locul intervențiilor s-a acționat independent dar în unele situații a fost 

solicitat  sprijinul serviciilor pentru situații de urgență voluntare și private. 

  În planul activității de prevenire, pregătire și dezvoltare profesională s-au 

efectuat un număr de 467 acțiuni de informare preventivă a populației. S-au executat 

un număr de 36 exerciții cu forțe și mijloace în teren la nivel de subunitate, precum și 

două exerciții conduse de centrul operațional județean. 

  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. 
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RAPORT INFORMATIV AL  

   POLIȚIEI ORAȘULUI NĂSĂUD ÎN ANUL 2017 
 

  Conștienți de rolul pe care îl are poliția  în comunitate, în anul 2017, colectivul 

Poliției oraș Năsăud, prin muncă și echipă, spirit de inițiativă și asumarea 

răspunderii, a crescut siguranța cetățeanului și a protejat valorile sociale 

fundamentale.  

  În anul 2017,  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 2017 activitatea poliției năsăudene a avut ca principal obiectiv creșterea 

gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, avându-se în vedere domenii de 

activitate precum:   

• SERVIREA COMUNITĂȚII. În anul 2017 au fost organizate și desfășurate un 

număr de 114 acțiuni și 89 controale. Au fost aplanate 33 de stări conflictuale și au 

avut loc 63 de misiuni de ordine cu ocazia adunărilor publice. În anul 2017 s-a 

intervenit la  un număr de 390 apeluri de urgență și au fost depistați un număr de 28 

minori problemă.  

• SIGURANȚA CETĂȚEANULUI. Cea mai relevantă reflexie a gradului de 

siguranță al cetățeanului este reprezentată de evoluția ratei criminalității.  

  Infracționalitatea sesizată a înregistrat o scădere cu 1,96% (- 6 fapte). 
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  Infracțiunile de furt și furt calificat sesizate, care reprezintă ponderea cea mai 

importantă din totalul faptelor conta patrimoniului, înregistrează o scădere de 

10,89%.  

  Infracționalitate stradală sesizată, care este cea mai ușor perceptibilă 

manifestare a fenomenului infracțional precum și un indicator de referință asupra 

gradului de siguranță publică, înregistrează creștere cu 66,67 % (de la 18 la 30 de 

fapte), după scăderea semnificativă din anul 2016 remarcându-se creșteri la faptele de 

furt/furt calificat cu 47,06 % (de la 18 la 30 de fapte – majoritatea furturi din 

buzunare, poșete, etc.), tentativă de viol de la 0 la o faptă, tulburare a ordinii publice 

de la 0 la o faptă și tâlhărie de la 1 la 3 infracțiuni. 

  Activități preventive și de combatere  desfășurate la nivelul Poliției orașului au 

avut ca scop protejarea vieții, integrității fizice, psihice și libertății persoanei 

reușindu-se diminuarea infracțiunilor sesizare de acest gen cu 2,73 %. 

  Infracțiunile de loviri sau alte violențe sesizate scad cu 3,8 % iar cele de 

amenințare scad cu 8,33 %.  

  De asemenea, infracțiunile de înșelăciune sesizate înregistrează o scădere cu 

14,28 % pe fondul eforturilor preventive și de combatere depuse, în special de către 

polițiștii specializați din structurile de investigații criminale.  

  În școli sau în zona adiacentă acestor unități de învățământ nu s-au înregistrat 

infracțiuni, prezența polițiștilor în special din structura de ordine publică fiind una 

activă. 

  Cu ocazia activităților de constatare și acțiunilor organizate au fost aplicate un 

număr de 5.212 sancțiuni contravenționale în valoare de 924.610 lei.  

  Nu s-au produs încălcări grave ale ordinii publice iar infracțiunile sesizate sau 

constatate nu au fost comise cu un mod de operare deosebit.  

• SIGURANȚA RUTIERĂ. Principalele cauze generatoare de producerea 

accidentelor rutiere rămân viteza neadaptată la condițiile de drum, abaterile comise de 

către bicicliști, depășirea neregulamentară și nerespectarea distanței în mers. 

  Pentru a avea o imagine obiectivă cu privire la siguranța rutieră în județul 

nostru trebuie să ținem cont de creșterea parcului de autovehicule înmatriculate în 

județul Bistrița-Năsăud în ultimii ani, la care se adaugă creșterea numărului de 

persoane deținătoare de permise de conducere auto și de creștere constantă a 

volumului de trafic rutier pe DN 17. 

  În anul 2017, pe raza orașului Năsăud și a localităților componente a crescut 

numărul accidentelor rutiere soldate cu victime omenești cu 41,7 % (+10 accidente cu 

victime omenești rănite atât ușor cât și grav), menținerea la același nivel față de anul 

2016 al numărului persoanelor decedate în evenimente rutiere (2 persoane), 

înregistrându-se o creștere și a numărului persoanelor rănite grav ( + 75 % de la 4 la 

7) sau ușor (+15,4 de la 26 la 30). 
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  Au fost constatate și aplicate pe linie rutieră 3.693 sancțiuni contravenționale în 

valoare totală de 673.370 lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 

pentru comiterea a diverse abateri a unui număr de 249  permise de conducere șu au 

fost retrase 70 certificate de înmatriculare. 

  Un aspect pozitiv l-a constitui proiectul de informare și conștientizare pe risc 

rutier a unor categorii de participanți la traficul rutier (bicicliști, conducători de 

mopede sau de atelaje hipo), desfășurat la nivelul mai multor localități și susținut de 

autoritatea de Ordine Publică Bistrița-Năsăud, a creat premisele unei munci de 

echipă, în folosul tuturor participanților la traficul rutier, din județul nostru. Cu 

această ocazie au fost evidențiați și dotați cu veste reflectorizante sau banderole de 

același gen un număr important de participanți la trafic din categoriile susmenționate. 

• DOMENIUL SILVIC. Prevenirea și combaterea delictelor silvice constituie o 

prioritate specifică la nivelul județului Bistrița-Năsăud.  

  Pe parcursul anului 2017 au fost organizate și desfășurate 45 de acțiuni pe linie 

silvică în cadrul cărora au fost constate și aplicate 22 sancțiuni contravenționale și s-a 

confiscat cantitatea de 140,51 mc. material lemnos. 

 La sfârșitul anului 2017, I.P.J. Bistrița-Năsăud a inițiat împreună cu alte 

instituții partenere printre care și Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud – Campania 

„6768 – parteneriat în protejarea pădurilor”, campanie în care se implică și Poliția 

orașului Năsăud prin structurile de ordine publică, continuând și în anul 2018. 

• COLABORAREA INTER-INSTITUȚIONALĂ 

  Colaborarea cu celelalte instituții poate fi caracterizată ca fiind una bună și mai 

ales utilă, urmărindu-se în permanență interesul cetățenilor. 

  În ceea ce privește colaborarea cu Primăria Orașului Năsăud aceasta s-a 

realizat în codiții bune, fiind urmărit obiectivul comun privind asigurarea unui climat 

de ordine și  siguranță publică pentru comunitate. 

  Au fost identificate și puse în aplicare soluții viabile care au dus la fluidizarea 

traficului rutier, sprijin pe linia evidenței persoanelor, pentru executarea mandatelor 

privind munca în folosul comunității, colaborarea cu unitățile de învățământ privind 

absenteismul școlar și nu în ultimul rând asigurarea condițiilor optime pentru buna 

desfășurare a manifestărilor organizate pe raza orașului (Maialul elevilor Năsăudeni, 

Ziua Costumului Popular, Zilele orașului, etc.). 

  În anul 2018, obiectivul principal al Poliției orașului Năsăud rămâne creșterea 

gradului de siguranță și protecție pentru cetățenii năsăudeni cu o preocupare 

deosebită pentru scăderea numărului și consecințelor accidentelor rutiere și 

combaterea infracționalității în domeniu. 
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ACTIVITATEA DETAȘAMENTULUI 3 JANDARMI NĂSĂUD  

 

 Principalele obiective care au stat la baza desfășurării activității subunității 

de Jandarmi ai orașului Năsăud în anul 2017, au constat în: 

• Creșterea performanței acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii și 

siguranței publice; 

• Creșterea performanței misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice; 

• 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; 

• Menținerea ordinii și siguranței publice pe timpul campaniei electorale și 

alegerilor, precum și protecția sediului biroului electoral de circumscripție, respectiv 

ale secțiilor de votare; 

• Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din 

competență; 

•  Creșterea performanței în îndeplinirea misiunilor de pază și protecție a 

transporturilor;  

• Creșterea performanței în îndeplinirea  misiunilor de cercetare-documentare la 

competiții și jocuri sportive. 

 Misiunile executate, efectivele folosite și rezultatele obținute    

  Misiunile au fost organizate și executate în baza analizei situației operative din 

zona de responsabilitate a subunității, a solicitărilor și adreselor primite de la 

instituțiile cu care colaborăm/cooperăm, precum și a informațiilor obținute de la 

structurile de cercetare-documentare, în funcție de efectivele avute la dispoziție. 

  Pentru executarea misiunilor specifice de ordine publică, pază și protecție 

instituțională, în anul 2017 au fost folosiți un număr de 66 jandarmi, astfel: 

Organizarea și executarea misiunilor pe linia pazei și protecției instituționale 

  Pentru îndeplinirea sarcinilor care au revenit Secției de Jandarmi Năsăud pe 

linia pazei și protecției instituționale s-a acționat pentru: 

• cunoașterea permanentă a situației operative din obiective și din apropierea 

acestora, prin acțiuni specifice de cercetare-documentare și acțiuni de prevenire; 

• cooperarea permanentă cu conducerile obiectivelor din competență; 

• cooperarea permanentă cu efectivele de jandarmi aflate în dispozitivul de 

ordine și siguranță publică; 

• monitorizarea permanentă a activităților desfășurate pe timpul de lucru cu 

publicul; 

• mediatizarea evenimentelor pozitive. 
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  În urma executării misiunilor de pază și protecție instituțională, comparativ cu 

anul precedent, s-au obținut următoarele rezultate: 
 

       Anul 2016                     Anul 2017 

-  Acțiuni de prevenire a tulburării ordinii 

interioare la sălile de judecată  

24 2 

- Persoane legitimate                  3353 1976 

- Persoane avertizate verbal          14 8 

- Persoane sancționate contravențional 12 13 

- Valoarea amenzii (lei)                3600 1100 

- Evenimente pozitive mediatizate           0 0 

 

Organizare și executarea misiunilor pe linia ordinii și siguranței publice 

  La nivelul Detașamentului 3 Jandarmi Năsăud / Secția de jandarmi Năsăud, s-a 

acționat în vederea prevenirii și combaterii fenomenului infracțional și 

contravențional din zona de responsabilitate, prin executarea de misiuni specifice de 

asigurare a ordinii și siguranței publice, de menținere în cooperare cu poliția în 

sistem integrat conform O.M.A.I. nr. 60/2010 în mediul rural, precum și prin patrule 

auto speciale de intervenție, în mediul urban, care execută misiuni în conformitate 

cu O.I.G.J.R. nr. S/37 din 09.0.92013 privind pregătirea și executarea intervenție și a 

acțiunilor speciale de către structurile Jandarmerie Române, pentru realizarea 

intervenției la obiectivele   disponibile și a situației operative în Năsăud. 

  Astfel, pe parcursul anul 2017 au fost efectuate un număr de 1.121 de misiuni. 

Rezultate obținute: amenzi aplicate – 116 în valoare de 34.800 lei, iar valoarea 

bunurilor confiscate este de 580 lei.  

  Misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural-artistice, 

religioase, promoționale 

  Pe parcursul  anului 2017 au fost efectuate 141 misiuni, valoarea amenzilor 

fiind de 2.700 lei.    

 Obiective pentru anul 2018 

• Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică precum și 

perfecționarea dispozitivelor inspectoratului 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 capacității operaționale și a performanței structurilor de intervenție 

antiteroristă și acțiuni speciale; 
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• 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 domeniul de competență ale 

inspectoratului; 

• Creșterea performanței în îndeplinirea misiunilor de pază și protecție a 

transporturilor; 

•  Perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale și  a 

managementului situațiilor de urgență conform competențelor;  

• Creșterea performanței în activitatea de control managerial inter și prevenirea 

corupției; 

• Gestionarea factorilor psihologici care favorizează apariția conduitelor 

neadaptate; 

• Creșterea performanței în activitatea de formare profesională și documentare; 

• Creșterea performanței în planificarea structurală și managementului 

organizatoric. 

  

       ACTIVITATEA S.V.S.U. DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂSĂUD 

ÎN ANUL 2017 

 

 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 32 membrii voluntari, conform organigramei aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 17.12.2012, art.2(1). 

 Pe parcursul anului 2017 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.  
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 - 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 motopompe de evacuare a apelor din 

subsoluri infiltrate în urma unor inundații, 1 drujbă, 1 aparat de sudură, 1 scară 

extensibilă din duraluminiu, 1 generator energie electrică, 1 picamer, 1 circulă 

portabilă. 

 În cursul anului 2017 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a desfășurat 

activități și intervenții după cum urmează: 

 1. În perioada 01.01.2017-31.03.2017, respectiv 01.12.2017-31.12.2017,  

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 2017 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”; 

 - 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; 

  - intervenția cu formațiile S.V.S.U. pentru înlăturarea urmărilor provocate de 

furtunile cu aspect de vijelie  din vara anului 2017, care s-au manifestat prin 

doborârea de copaci cu blocarea căilor rutiere, smulgerea de acoperișuri, afectarea 

rețelelor de alimentare cu energie electrică a iluminatului public. 
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ANEXĂ  

 

 

 Anul 2017 pe scurt. 

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

cursul anului 2017, 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 2017 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.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98 privind achizițiile publice și ale 

Hotărârii nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare ale legii, în decursul 

anului 2017 Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Năsăud a 

derulat și finalizat proceduri de achiziție publică de lucrări, servicii și produse. 

Valoarea totală a contractelor de achiziție publică încheiate în anul 2017 este de 

3.444.011,81 lei (inclusiv TVA) prin achiziționare directă. În anul 2017 s-au finalizat: 

o procedură online de licitație deschisă cu acord-cadru și o procedură simplificată 

online pentru achiziție servicii de proiectare și se derulează o procedură simplificată 

online pentru achiziție lucrări de construcții-montaj. 

Achizițiile publice realizate în anul 2017 sunt prezentate detaliat în tabelul de 

mai jos: 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului (produse, servicii, 

lucrări) 

Număr și 

dată 

contract 

Valoarea 

contractului 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 

finanțare 

 Licitație deschisă online – finalizată    

1 
Servicii de salubrizare a străzilor din orașul 

Năsăud 

Acord-cadru 

nr. 21433 din 

27.02.2017 

2.109.083,57 buget local 

 Procedură simplificată online – finalizată    

1 

Achiziția de Servicii de proiectare faza PT, 

DE, documentații pentru avize acorduri si 

autorizații si asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe perioada execuției 

lucrărilor la obiectivul: „Modernizare 

Nr. 21835 din 

08.03.2017 

 

29.800 PNDR 
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drumuri agricole in orașul Năsăud, județul 

Bistrița-Năsăud” 

 

 
Procedură simplificată online – în 

derulare 
   

1 

Execuție de lucrări de construcții și instalații 

la obiectivul de investiții „Modernizare 

drumuri agricole în orașul Năsăud, județul 

Bistrița-Năsăud” 

Se va încheia 

contractul cu 

ofertantul 

câștigător 

Valoare estimată 

4.101.726,35 lei 
PNDR 

 Achiziționări directe    

1 
Întreținere rețele de iluminat public stradal  

în orașul Năsăud 

Nr. 23449 din 

18.04.2017 
152.100,84 buget local 

2 
Achiziționare corpuri de iluminat stradal 

LED radiant 70W  
- 10.832,5 buget local 

3 Furnizare materiale consumabile, rechizite  
Nr. 27756 din 

13.06.2017 
37.348,22 buget local 

4 Furnizare tehnică de calcul - 62.279,45 buget local 

5 

Reparații curente străzi în orașul Năsăud 

după sezonul rece (plombări cu mixtură 

asfaltică) 

- 349.550,00 buget local 

6 Achiziționare mașină de tuns gazonul - 2.688,24 buget local 

7 
Întreținere și măturat Piața agroalimentară 

din orașul Năsăud 

Nr. 23406    

din 

14.04.2017 

39.102,32 buget local 

8 

Întreținere spații verzi în orașul Năsăud și 

localitățile aparținătoare Lușca și Liviu 

Rebreanu, în perioada 15.04.2017 – 

14.12.2017 

Nr. 234000 

din 

14.04.2017 

52.754,40 buget local 

9 

Întreținere curățenie la adăpostul pentru 

câinii fără stăpân al Primăriei orașului 

Năsăud 

Nr. 23403 din 

14.04.2017 
26.066,88 buget local 

10 

Furnizare energie electrică pentru iluminatul 

public stradal și punctele de consum din 

orașul Năsăud 

Nr. 19283 din 

12.01.2017 
113.445,38 buget local 

11 

Furnizare gaze naturale pentru Primăria 

orașului Năsăud și locațiile care aparțin 

acesteia.  

Nr. 21473 din 

21.02.2017 
21.008 buget local 

12 
Servicii de dezinfecție, dezinsecție şi 

deratizare 

Nr. 26146 din 

18.05.2017 
25.210,08 buget local 

13 
Reprofilare și balastare străzi și drumuri de 

hotar 
- 105.042 buget local 

14 Lucrări de decolmatare  - 61.703,14 buget local 

15 
Confecționare copertină pentru piața 

agroalimentară din orașul Năsăud 

Nr. 25967 din 

16.05.2017 
27.713,40 buget local 

16 Confecționare standuri cu structură metalică Nr. 30000 din 26.806,72 buget local 
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pentru piața agroalimentară din orașul 

Năsăud 

26.07.2017 

17 

Execuție lucrări de construire și montare 

boxă și boxă magazie pentru piața 

agroalimentară din orașul Năsăud 

Nr. 44825 din 

02.11.2017 
7.480,00 buget local 

18 

Lucrări de proiectare și realizare a  

instalațiilor de detecție și avertizare  la 

incendiu pentru Sediul Primăriei orașului 

Năsăud 

Nr. 28647 din 

04.07.2017 
114.000 buget local  

19 

Managementul investiției pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare drumuri agricole 

în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

Nr. 42336 din 

20.09.2017 
90.000,00 PNDR 

20 

Servicii de consiliere pentru întocmirea 

dosarelor cererilor de finanțare si anexelor 

aferente, in cadrul Măsurii M1/6B ”Măsura 

de dezvoltare a unor infrastructuri si servicii 

publice specifice”, ce urmează a fi depuse la 

GAL ”Tara Năsăudului”, 

Nr. 28171 din 

22.06.2017 
15.000 buget local 

21 

Consultanta pregătire si depunere proiect 

pentru Centrul de zi persoane vârstnice si 

unitate de îngrijire la domiciliu, oraș 

Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

Nr. 27621 din 

09.06.2017 
20.000 

Fonduri 

externe 

nerambursabile

, buget de stat 

și buget local 

22 

Servicii de proiectare constând in elaborare 

expertiza tehnica, audit energetic, studiu 

geotehnic, DALI si documentații pentru 

avize si acorduri pentru obiectivul 

"Eficientizare energetica a Spitalului 

orășenesc Dr. George Trifon din orașul 

Năsăud, Jud. Bistrița-Năsăud 

Nr.28008 din 

19.06.2017 
23.000 

POR, buget de 

stat și buget 

local 

23 

Servicii de consultanta -Eficienta energetica 

a Spitalului Orășenesc Dr. George Trifon, 

Năsăud, 

Nr. 28729 din 

06.07.2017 
38.000 

Fonduri 

externe 

nerambursabile

, buget de stat 

și buget local  

24 

Servicii de elaborare documentație tehnico-

economica proiect  “Centru de zi pentru 

persoane vârstnice si , Unitatea de îngrijire 

la domiciliu, orașul Năsăud 

Nr. 28730 din 

06.07.2017 
44.000 

POR, buget de 

stat și buget 

local 

25 

Servicii de elaborare a analizei de nevoi a 

comunității locale pentru proiectul “Servicii 

sociale pentru seniorii comunității 

năsăudene” 

Nr. 30758 din 

08.08.2017 
15.000 Buget local 

26 

Servicii de topografie având ca obiect 

înscrierea în sistemul integrat de cadastru si 

carte funciară a pășunilor din domeniul 

Nr. 46260 din 

23.11.2017 
36.142,75 Buget local 
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Primarul orașului Năsăud,  

Mircea Romocea  

public al orașului Năsăud 

27 
Furnizare și montare kit și  echipamente de 

aer condiționat 
- 12.140 Buget local 

28 Achiziționare buldo excavator - 125.617,24 Buget local 

29 Achiziționare corturi Ignifugate  -  9.915,96 Buget local 

30 
Iluminat ornamental Casa de cultura Liviu 

Rebreanu din orașul Năsăud  

Nr. 22902 din 

31.03.2017 
16.100,00 Buget local 

31 

Reamenajare spații verzi în zona Spitalului 

orășenesc Dr. George Trifon din orașul 

Năsăud 

Nr. 24156 din 

25.04.2017 
40.763,00 Buget local 

32 
Lucrări de finisaje interioare în clădirea 

Primăriei orașului Năsăud  

Nr. 28718 din 

05.07.2017 
17.992,00 Buget local 

33 

Lucrări de reparații și finisaje interioare la 

biblioteca orășenească Veronica Micle din 

orașul Năsăud  

- 4.236,45 Buget local 

34 
Lucrări de reparații a trotuarului din cartierul 

Liviu Rebreanu, orașul Năsăud  

Nr. 45564 din 

20.11.2017 
152.075,16 Buget local 

35 

Lucrări revizuire șarpantă și înlocuire 

învelitoare la Biblioteca Veronica Micle din 

orașul Năsăud 

Nr. 44342 din 

26.10.2017 
21.810,00 Buget local 

36 Foc de artificii Revelion 2017-2018 - 7.500,00 Buget local 

37 

Montarea, demontarea și întreținerea 

materialelor ornamentale și a instalațiilor de 

iluminat ornamental festiv  în orașul Năsăud  

Nr.46669 din 

04.12.2017 
47.400,00 Buget local 

38 
Amenajare parcare auto, spații verzi și 

platforme, amplasare boxe metalice 

Nr. 34550 din 

07.11.2016 
399.628,59 Buget local 

39 

Modernizare străzi în cartierul Liviu 

Rebreanu din orașul Năsăud, jud. Bistrița – 

Năsăud.  

Nr. 37354 din 

23.12.2014 
1.617.552,99 

PNDL  

Buget local 

40 

Realizare a Registrului Local al Spațiilor 

Verzi în intravilanul orașului Năsăud, 

județul Bistrița-Năsăud. 

Nr. 46987 din 

11.12.2017 
50.478,50 Buget local 


