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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

ROMOCEA MIRCEA - PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD  
 
  Dragi năsăudeni, 

Administrația publică locală 

năsăudeană a desfășurat o serie de 

activități, în decursul anilor, 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.    

Administrația publică locală a realizat 
toate demersurile necesare astfel ca, 

printr-un program complex de proiecte și investiții, să se continue modernizarea orașului, an de 
an.  Bugetul local a fost orientat către obiective importante, menite să ducă la creșterea calității 
vieții cetățenilor orașului, astfel încât 30-40% din bugetul local aferent fiecărui an fiind alocat 
secțiunii de dezvoltare.  

 În cele de mai jos vă invităm să vizualizați câteva dintre proiectele administrației locale 
derulate în anul 2019, precum și viitoarele proiecte pe care administrația publică dorește să le 
implementeze începând cu anul 2020.  

Cu deosebit respect:  Mircea ROMOCEA, primarul orașului Năsăud. 

 
Obiectivele anului  2019 

 
 În anul 2019, s-au conturat și realizat, o serie de obiective de investiție /proiecte, menite 
să ducă la dezvoltarea orașului Năsăud, prin implementarea de proiecte cu finanțare 
europeană, de la bugetul de stat (fonduri guvernamentale) și din bugetul local. 
  

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2019:  

Cu sprijinul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în anul 2019 s-au derulat două mari proiecte pentru 

orașul Năsăud. Este vorba despre proiectul de Modernizare a Drumului Național DN 17 D ( Năsăud-Ilva 

Mică-Rodna-Valea Mare)- asfaltarea tronsonului de drum DN 17 C care tranzitează orașul Năsăud, în 

lungime de aprox. 4,5 km și Programul de alimentarea cu apă potabilă pentru orașul Năsăud (rețele de 

apă extinse cu 1,6 km, reabilitarea rețelelor de distribuție apă 5,3 km) precum și 

Reabilitarea/modernizarea canalizării orașului Năsăud (extinderea rețelelor de canalizare cu 8,6 km; 

reabilitarea rețelelor de canalizare - 4,2 km; construirea a 7 stații de pompare a apei uzate, precum și 

construirea de conducte de refulare apă uzată - 1,7 km. Toate aceste investiții pentru populație au fost 

realizate de Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 

Bistrița-Năsăud, fără sume alocate de la bugetul local.  
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Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Spital orășenesc Năsăud”, Primăria orașului Năsăud, 

alături de alte 22 de primării, membrii fondatori ai asociației, au investit în dotări și echipamente pentru 

Spitalul Orășenesc “Dr. George Trifon” din Năsăud, în valoare de: 351.497,50 lei. 

 Amintim în rândurile ce urmează, principalele proiecte ale administrației locale, derulate în anul 

2019, unele finalizate, altele în curs de implementare:  

1. „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A UNOR BLOCURI DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL NĂSĂUD, 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, ETAPA I” – 9 blocuri de locuințe cu un număr de 292 de 

apartamente ce vor fi reabilitate termic – proiect în implementare.  

2. “MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”– 

modernizarea a unui număr de 7,5 km de drumuri agricole - proiect în implementare. 

3. “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC DR. GEORGE TRIFON, DIN ORAȘUL 

NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – peste 10.000 de mp de fațadă reabilitată și înlocuirea 

totală a instalației termice, precum și achiziționarea unei centrale noi, eficiente pentru spital - 

proiect în implementare. 

4. „REABILITARE/DOTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU PROIECTUL CENTRU DE ZI PENTRU 

VÂRSTNICI ȘI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” 

- servicii sociale și de îngrijire la domiciliu  pentru un număr de 150 de beneficiari direcți - proiect 

în implementare. 

5. “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ LIVIU 

REBREANU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – realizarea unei construcții de tip funerar, la 

standarde europene, pentru locuitorii din cartierul Liviu Rebreanu și angajarea unui 

administrator- proiect în implementare. 

6. “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ LUȘCA, 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – realizarea unei construcții de tip funerar, la standarde europene, 

pentru locuitorii din cartierul Lușca și angajarea unui administrator- proiect în implementare. 

7. “REAMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, SITUATĂ ÎN PARCUL CENTRAL AL ORAȘULUI NĂSĂUD” –

realizarea unei fântâni arteziene în parcul central al orașului, dotată cu senzori de vânt și de 

ploaie, automatizată, cu jocuri de lumini -  proiect finalizat.  

8. „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE” – servicii sociale și de îngrijire 

la domiciliu  pentru un număr de 150 de beneficiari direcți- proiect a cărui implementare va 

începe la data de 1 iulie 2020. 

9. „POD CU O BANDĂ DE CIRCULAȚIE PESTE RÂUL SOMEȘ, ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-

NĂSĂUD” – locuitorii din cartierul Lușca vor avea acces direct peste Râul Someș, prin intermediul 

acestui pod, prevăzut cu o bandă de circulație, dar și cu trotuare pentru pietoni -  proiect în 

implementare.  

10. „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -patru străzi și 

trotuare din orașul Năsăud (Str. Valea Caselor, Str. Găgi, Str. Mihai Eminescu, Str. Horea) au fost 

modernizate și asfaltate (în proporție de 90%), aprox. 5 km de drum reabilitate și modernizat -  

proiect în implementare. 

11. “MODERNIZARE PARCUL MIC AL ORAȘULUI NĂSĂUD (PARCUL FERDINAND)” vis-a vis de 

Policlinica veche – proiect finalizat. 

12. REFACERE TROTUARE ȘI GARDURI DE PROTECȚIE LA INTERSECȚIA STRĂZII BULEVARDUL 

GRĂNICERILOR CU STR. MIRON CRISTEA (zona Farmacia Someșana)  și înlocuire borduri (ambele 

sensuri) pe B-dul Grănicerilor – proiect finalizat.   
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13. “REALIZARE PARCARE NOUĂ ȘI BOXE DEPOZITARE LEMNE ÎN CARTIERUL DE BLOCURI AL 

ORAȘULUI NĂSĂUD” -  proiectul realizat din bugetul local, presupune realizarea unei suprafețe 

acoperite cu pavaj de 3.261 mp, parcări 104 locuri, boxe metalice pentru depozitare 62 bucăți, 

spații verzi noi amenajate 324 mp (loc de joacă aferent blocului Creșă), realizarea rețelei de 

scurgere a apei pluviale, prevăzută cu 8 guri de scurgere, extindere și modernizare iluminat 

public - proiect în implementare.  

14. „CONSTRUIRE PARC FITNESS, SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI PROGRESUL DIN ORAȘUL 

NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” - în anul 2019 a fost amenajat în incinta stadionului 

orășenesc Năsăud, un parc de fitness modern pentru practicarea sportului în aer liber de către 

cetățenii orașului Năsăud și nu numai -proiect finalizat. 

15. “MODERNIZARE TROTUARE STRADA ANDREI MUREȘANU, ORAȘ NĂSĂUD” – o strada de 

aproximativ 160 ml, cu trotuarele aferente și cu o semnalizare rutieră nouă, modernizată din 

bugetul local – proiect finalizat.  

16. “REFACERE DRUM CALAMITAT ÎN CARTIERUL LUȘCA – ORAȘ NĂSĂUD” – proiect finalizat. 

 
            Tot în anul 2019, s-a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa 13, proiectul: "REABILITARE/ MODERNIZARE/ DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA MIHAI 

EMINESCU ŞI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ADIACENTĂ", proiect care a intrat în evaluare. 

 
PROIECTE NOI CE VOR FI DEMARATE ÎN ANUL 2020: 

 
1. REABILITAREA/ ASFALTAREA PRINCIPALELOR STRĂZI DIN ORAȘ – un număr de 11 străzi cu trotuarele 

adiacente, din orașul Năsăud, vor fi modernizate și asfaltate.  
             Un prim proiect care prevede asfaltare a 7 străzi din orașul Năsăud, a cărui contract de finanțare a  fost 
semnat în anul 2019, este proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD”. Proiectul prevede:  

• Reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor pentru 7 străzi din oraș: Str. Comoarei, Str. 
Avram Iancu, Str. Vasile Naşcu, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Dumitru Vârtic, Str. Andrei Mureşanu 
(finalizată) şi Str. Crişan.  

• Achiziționarea a 5 autobuze electrice - trei autobuze electrice mici, de 11 locuri și 2 mari, de aproximativ 
26 locuri.  

• Construirea unui depou aferent transportului public local de călători inclusiv infrastructura tehnică 
aferentă. 

• Construirea a 32 de stații de așteptare pentru călători. 

• Crearea unui sistem de management al traficului si „e-ticketing”.  
              Cel de-al doilea proiect inițiat de administrația locală și depus spre finanțare în cadrul Fondului de 
Dezvoltare și Investiții (F.D.I.) este proiectul REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, L = 868 
ml, proiect ce prevede reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor, pentru 4 străzi din oraș:  Str. 
Viei, Str. Iuliu Moisil, Str. Cloșca și Str. Valea Podului. 

 

2. REGENERARE URBANĂ A CARTIERULUI DE 
BLOCURI “GRĂNICERI SUD” -  amenajare spații 
verzi, iluminat public eficientizat, amenajare parcări  
și anvelopări de blocuri de locuințe. 

3.“COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE 
AGREMENT ÎN ORAȘUL NĂSĂUD” -  o investiție de 
aproximativ 8 milioane de euro, cu finanțare de la bugetul 
de stat și co-finanțare de la bugetul local.   

 

4.REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE ȘCOLI DIN 
ORAȘUL NĂSĂUD  - Reabilitarea/modernizarea și 
dotarea Colegiului Național “George Coșbuc”  (din 
fonduri europene sau de la bugetul de stat, în 
valoare aprox. de 5 milioane de Euro),  Eficientizarea 

5. VARIANTĂ OCOLITOARE  A ORAȘULUI NĂSĂUD -  
realizarea a unei variante ocolitoare pentru orașul 
Năsăud, în lungime de 4,5 km și a unui pod peste râul 
Someș, în valoare de aproximativ 9,5 milioane de Euro.  
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clădirii Liceului Economic (din Fonduri norvegiene) și 
anveloparea clădirii Grădiniței cu Program Prelungit 
nr. 1 Năsăud (din buget local).  
 

 Pe lângă aceste 5 mari proiecte pe care dorim să le realizăm împreună cu echipa Primăriei Orașului Năsăud și 

cu sprijinul dumneavoastră, a contribuabililor persoane fizice și juridice, pentru anul 2020 conturăm și alte proiecte 

importante pentru comunitate, cum ar fi:  

1. Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud. 

2. Modernizare și dotare sală de sport aparținând de Școala de Aplicație și amenajare curte interioară. 

3. Achiziționarea de teren pentru extinderea cimitirului multiconfesional al orașului Năsăud. 

4. Reasfaltare și rebordurare a  principalelor străzi din cartierul de blocuri năsăudean. 

5. Realizarea unui nou Plan Urbanistic General al orașului Năsăud. 

6. Digitalizarea activității administrației publice locale. 

7. Proiecte educaționale și culturale pentru oraș.  

8. Continuarea implementării proiectelor câștigătoare. 

9. Gestionarea provocărilor anului 2020. 

  Vă mulțumesc pe această cale pentru contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, la dezvoltarea comunității și 

vă invit să vă implicați și în continuare în proiectele de viitor ale orașului nostru. 

Cu deosebită considerație,   
Mircea ROMOCEA,  
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CAPITOLUL I 
 

                                            Politica fiscală la nivelul anului 2020 
 

 
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 2019, doar au 
fost influențate cu rata de inflație. 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 2019 la nivelul orașului Năsăud.  

Impozitele și taxele locale nu au fost majorate în anul 2019 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. La începutul anului 2019, fiecare năsăudean a primit, potrivit 
legii, o înștiințare de plată prin care i se comunică obligațiile bugetare.  

În anul 2019 pe partea de impunere s-au înregistrat un număr de 3.796 de declarații din 
care:  

-   104 declarații de impunere clădiri persoane fizice; 
-   116 declarații de impunere clădiri persoane juridice; 
-   717 declarații de impunere mijloace de transport persoane fizice; 

 -     88 declarații de impunere mijloace de transport persoane juridice; 
  -    339 declarații de impunere teren persoane fizice; 
  -        1 declarație impunere teren persoane juridice; 
  -  2431 transferuri fiscale auto persoane fizice și juridice. 
  S-au eliberat 878 adeverințe și 1559 certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice, în 
vederea rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, poliție. 
  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 5.609 înștiințări de plată, 5.684 
somații și titluri executorii, de asemenea s-au efectuat un număr de 284 popriri pe conturi 
bancare, salarii și pensii, pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, în sumă 351.739,00 lei 
recuperându-se suma de 100.940,00 lei. 
  S-au eliberat un număr de 188 înștiințări înființare poprire. 
  S-au eliberat un număr de 371 procese-verbale de sechestru pentru bunuri mobile și 
bunuri imobile. 
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   Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili persoane juridice, aflați în 
procedura de insolvență sunt pe rol un număr de 36 dosare, cu o sumă totală de 723.482,00 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 350 cereri, în 
sumă totală de 96.896,00 lei.  
          Au fost restituite organului  din care face parte agentul constatator, un număr de 510 
procese-verbale de contravenției (amenzi achitate). Au existata un număr de 826 confirmare 
primire amenzi și un număr de 142 revenire adrese poprire, ca urmare a plății. 
  S-au acordat bonificații de 10% - în limitele impuse de lege pentru plata integrală a 
impozitelor și taxelor înainte de scadență, la un număr de 3.516 contribuabili, în sumă de 
261.785,00 lei, astfel: 

- 3.366 contribuabili persoane fizice în sumă de 122.966,00 lei .  
-    150 contribuabili persoane juridice, în sumă de 138.819,00 lei.  
În cursul anului 2019 s-au vizat un număr de 282 de autorizații de funcționare. 
Tot în anul 2019 s-au efectuat un număr de 10 verificări la agenții economici, privind 

declararea impozitelor și taxelor locale.  
Verificări persoane fizice nerezidențiale: 3 de cazuri.  
Verificări persoane juridice reevaluări – 23 de cazuri.  
La capitolul venituri totale procentul încasărilor realizate în raport cu prevederile bugetare 

este de 72,54 %.  
- prevederi bugetare – 39.770.000,00 lei 
- încasări realizate  –   28.847.959,98 lei 

  Veniturile proprii încasate: 
- prevederi bugetare 13.270.000,00 
- încasări realizate 12.118.083,60 lei, procentul de realizare față de prevederile bugetare 

fiind de 91,32 %.  
Pentru recuperarea creanțelor fiscale restante, s-a procedat la colectarea în teritoriu, 

conform sectoarelor stabilite, astfel, în anul 2019, lista de rămășiță a impozitelor  și taxelor locale 
se încheie cu suma de 1.358.974, 00 lei.  
 

2.1.  EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2019 
 

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 2018 la capitolului „cheltuieli”, arată astfel: 

Capitole  Anul 2018 Anul 2019 Procentaj comparativ 
% 

Credite aprobate inițial 25.180 mii lei 38.122 mii lei 151,40 

Credite definitive 32.079 mii lei 42.891 mii lei 133,70 

Plăți efectuate  16.650 mii lei 30.620 mii lei 183,90 

Excedent/Deficit bugetar  348 mii lei 147 mii lei 42,24  

Situația cheltuielilor pe capitole la 31.12.2019 
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           Mii lei 

Nr. 
crt. 

Indicator Prevederi 
definitive 

Plăți 
efectuate 

% 

1. Cheltuieli totale 
 

42.891 30.620 71,39 

2. Cap. 51.02 Autoritate Publică 
 

5.095 4.888 95,94 

3. Cap. 54.02 Serviciul Public Comunitar de 
Evidență a Persoanei 

802 734 91,52 

4. Cap. 55.02 Datorie publică 
 

64 60 93,75 

5. Cap. 56.02 Transfer cu caracter social 47 42 89,36 

6. Cap. 61.02 Protecție civilă 
 

153 144 94,12 

7. Cap. 65.02 Învățământ 
 

2.395 2.326 97,12 

8. Cap. 66.02 Sănătate transfer spital 
 

3.948 2.147 54,38 

9. Cap. 67.02 Cultură, recreare și religie 1.390 1.344 96,69 

10. Cap. 68.02 Asistență socială 
 

3.041 2.953 70 

11. Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

2.600 1.696 65,23 

12. Cap. 74.02 Protecția mediului 
 

1.534 1.479 96,41 

13. Cap. 80.02 Acțiuni generale programul 
Dezvoltare regională 

220 217 98,64 

14. Cap. 84.02 Transporturi, străzi, drumuri 19.497 11.906 61,07 

* Sume alocate bisericilor 
 

30 30 100 

* Sume alocate cluburilor sportive 
 

90 90 100 

 
 

 ACTIVITATEA DIN PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, PĂDURI 
 

 Bugetul de venituri și cheltuieli al activității autofinanțate - piețe, târguri, oboare și păduri, 
pe anul 2019, comparativ cu anii 2017 și 2018, se prezintă astfel: 
 
La venituri: 
                  - lei – 
  

Situația Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Sold la începutul anului 143.829 343.551 446.210 
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Prevederi aprobate inițial 408.000 414.000 416.000 

Prevederi definitive 408.000 414.000 416.000 

Încasări realizate 408.765 416.715 411.581 

 
La cheltuieli: 

- lei –  
 

Situația Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Credite aprobate inițial 408.000 414.000 489.000 

Credite definitive 408.000 414.000 489.000 

Plăți efectuate 183.029 343.551 292.448 

 
  Acorduri de funcționare pentru societăți comerciale în anul 2019 
  În această perioadă au fost întocmite, în urma analizei documentațiilor depuse și aprobate 
un număr total de 521 autorizații de funcționare pentru activități comerciale și prestatoare de 
servicii și alimentație publică, astfel: 489 autorizații activități comerciale și prestatoare de servicii 
și 32 de autorizații de funcționare pentru activități de alimentație publică. 

La activitatea de transport sunt înregistrate un număr de 20 autorizații taxi și 4 autorizații 
transport, au fost preschimbate în anul 2019: 1 autorizație transport și 1  autorizație taxi. Vizarea 
anuală a autorizațiilor taxi s-a efectuat în luna ianuarie 2019 și s-a achitat la casieria biroului 
impozite și taxe. 

Nr. atelaje înregistrate: - 46. 
Nr. vehicule înregistrate: - 36. 
Nr. autorizație de liberă trecere prin unele zone ale orașului: - 4.  
În această perioadă s-au făcut verificări în trafic privind valabilitatea documentelor de bord 

la vehiculele care nu se supun înmatriculării precum și la autovehiculele autorizate taxi.  
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.44/2008, privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale și în baza protocolului de colaborare nr.3414/2004, încheiat cu Oficiul 
Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud, 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 2019: 
- 6 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: 

 -  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. 
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  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.  

 
 

CAPITOLUL II  
 

 Proiecte de investiție realizate și acțiuni derulate în anul 2019, pentru creșterea calității 
vieții în orașul Năsăud  

 
 
 Administrația publică locală năsăudeană a desfășurat o serie de activități, în cursul anului 
2019 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 demersurilor pentru aprobarea documentației proiectului „Complex 
sportiv multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”. 
 În anul 2019, administrația publică locală, orașul Năsăud a predat amplasamentul viitoarei 
investiții către Compania Națională de Investiții. S-a lansat licitația pentru proiectare și execuție 
din partea Companiei Naționale pentru Investiții, în vederea, în vederea implementării proiectului 
“Complex Sportiv Multifuncțional Năsăud”, proiect în valoare de 5 Milioane de Euro, care se va 
realiza pe o suprafață de 2.3 Hectare.  
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Proiectul „Complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud” presupune realizarea 
următoarelor obiective de investiție pentru cetățenii orașului Năsăud: 
1. Amenajări exterioare pentru acces, respectiv: 
- circulație pietonală 
- circulație auto și parcări 
2. Amenajări exterioare pentru agrement, respectiv: 
- bazin acoperit iarnă-vară 
- piscină pentru adulți 
- piscină pentru copii 
- spații amenajate pentru plajă (300 de locuri) 
- gradene 
- teren de tenis 
- teren de volei și baschet 
- teren de minifotbal și handbal 
- spații comerciale pentru alimentație publică 
- vestiare 
- cabinete medicale 
- alei pentru circulație pietonală 
- 150 de locuri amenajate pentru parcare. 
 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”. În  cursul anului 2019, acest proiect a fost scos la licitație pentru contractarea 
executantului lucrării, de 8 ori consecutiv, fără ca acesta să poată fi atribuit, deoarece nu au 
existat firme care să se înscrie la licitație.  
 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. 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.  

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 
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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. Implementarea contractului de execuție 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. În anul 2018 s-a semnat contractul de execuție 
lucrări, urmând ca lucrările de execuție să înceapă în anul 2019. 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. 
 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.  

4. Implementarea 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 – realizat în proporție de 90 %.   

În luna noiembrie a anului 2017 s-a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul: 
„Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”. În anul 2018 s-a realizat atribuirea 
pentru realizarea proiectului tehnic și a execuției de lucrări, către firma S.C. Dimex Company 2000 
S.R.L., urmând ca în anul 2019 să înceapă lucrările de modernizare și reabilitare. Rețeaua de străzi 
ce urmează a fi supusă modernizării are o lungime totală de 4.197 m și este repartizată după cum 
urmează: 
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- 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. Implementarea proiectului „Pod cu o bandă de circulație peste Râul Someș, orașul 
Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2 - 
realizat în proporție de 75 %.   

Proiectul mai sus menționat a primit finanțare 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. În anul 2018 
s-au contractat lucrări de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului, urmând ca în anul 
2019 să înceapă efectiv implementarea acestuia.  

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. 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. Semnarea contractului de finanțare aferent 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. În 
anul 2018 proiectul a trecut de toate etapele de evaluare administrativă, tehnică și financiară, 
fiind declarat câștigător, contractul de finanțare urmând  a se semna la începutul anului 2019. 
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          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 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. Finalizarea proiectului „Reamenajare fântână arteziană situată în Parcul Central al 
orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”. Această investiție a fost dată în funcțiune la data de 9 
August 2019. 
 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 2018 s-au semnat contractele de proiectare și execuție pentru acest obiectiv, iar pe  
parcursul anului 2019 lucrările au fost finalizate și recepționate. 
 Documentația aferentă proiectului a prevăzut echipamente moderne cu jocuri de lumini, 
jocuri de apă dar și un fundal sonor care a completat imaginea vizuală a obiectivului. Noua fântână 
are 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 sunt luminate cu bandă LED, la care s-a adăugat o linie centrală, cu câte 20 
de jeturi verticale, cu o înălțime de maxim 3 metri. 
 Ca și element de noutate, fântâna beneficiază 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 oprește automat 
apa din fântână în caz de ploaie. 
 Odată reabilitată și modernizată, fântâna din Parcul Central al orașului a devenit un punct 
de atracție în spațiul urban dar și o sursă de „răcorire” în timpul verii, când temperaturile 
ambientale cresc foarte mult. 
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 8. Două proiecte finanțate prin Gal Țara Năsăudului: „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” – realizate în proporție de 45 %.  
 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  apropiată capelă față de locuitorii din 
cartierul Lușca se află la o distanță de 3 km,    s-a considerat oportună construirea a două capele 
mortuare, care să asigure condiții decente pentru accesul la acest tip de serviciu, conform 
normelor sanitare în domeniu. 

 
În 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.  

 
 
Pentru cele două proiecte s-au 

semnat contracte de proiectare tehnică și 
execuție, urmând ca în anul 2019 să 

înceapă efectiv lucrările. 
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  9. Semnarea contractului de finanțare aferent proiectului «Eficientizare energetică a 
Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud», în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa 3.1. Operațiunea B -  Clădiri publice. În anul 2019 s-au derulat primele achiziții 
de servicii aferente proiectului menționat.  

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. În anul 2018, proiectul a trecut de etapa verificării eligibilității administrative și de etapa 
de evaluare tehnico-financiară, în cadrul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, fiind declarat 
câștigător. 

         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. Depunerea spre finanțare a proiectului: „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Școlii 
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane Adiacente” .  

 
 Proiectul: „Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 
Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente”, a fost depus spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, 

Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv 
specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în 
orașele mici și mijlocii din România. 

Proiectul are două componente principale. O 
primă componentă vizează reabilitarea, consolidarea și 
modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale “Mihai 
Eminescu” din Năsăud. Cea de-a doua componentă 
vizează regenerarea infrastructurii urbane adiacente, 
respectiv amenajarea unor trotuare pe străzile Vasile 
Naşcu, Tudor Vladimirescu, Virgil Şotropa şi Bulevardul 
Grănicerilor.  Mai mult, în incinta Şcolii Gimnaziale 
“Mihai Eminescu” va fi amenajat un parc, unde vor 
avea acces atât elevii școlii, cât și năsăudenii. Valoarea 
totală de investiție a proiectului este de 19.472.144,00 
lei, din care Primăria Orașului Năsăud va suporta 2%.  
  
         

 
 
 11. Proiect de modernizare stradă Andrei 
Mureșanu, oraș Năsăud, L = 160 m – proiect 
finalizat.  
  
Strada Andrei Mureșanu din orașul Năsăud are o 
lungime totală de 160 m, din care 80 m sunt parțial 
asfaltați, iar diferența de 80 m sunt acoperiți cu 
pământ. Starea de degradare este reprezentată de 
gropi, făgașe, acostamente, lipsa elementelor de 
preluare și evacuare a apelor pluviale. Având în 
vedere starea actuală de degradare a acestei străzi, 
administrația publică locală a luat decizia de a o 
moderniza. Suma de 352.900 lei necesară reabilitării 
și modernizării străzii Andrei Mureșanu a fost integral 
suportată din bugetul local.  
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          12. Parc de fitness urban în orașul Năsăud – proiect finalizat în anul 2019.  
         Noul parc de fitness din orașul Năsăud este amenajat pe unul din cele două terenuri de tenis 
din proximitatea Stadionului orașului Năsăud, pe o suprafață de aproximativ 600 mp. Suprafața de 
antrenament a parcului de fitness este realizată din pardoseală din dale de cauciuc, prevăzut cu 9 
aparate de antrenament fitness de exterior. De asemenea proiectul a prevăzut și realizarea de alei 
pietonale pavate în jurul amplasamentului, spații verzi, plantarea unor arbuști ornamentali și 
montarea de mobilier urban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Semnarea contractului de finanțare aferent proiectului: “Creșterea mobilității urbane 
în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 
20.09.2020, urmând ca în anul 2020, să se deruleze achizițiile prevăzute în contract.  

La data de 11.10.2018, Primăria Orașului Năsăud a depus spre finanțare la ADR Nord-Vest, 
Cererea de finanțare înregistrată cu nr.80978/11.10.2018, aferentă proiectului: „Creșterea 
mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
         În prezent în orașul Năsăud nu există transport public local, respectiv străzile sunt 
necorespunzătoare și nu asigură o desfășurare a circulației în condiții de siguranța și confort. 

Conform datelor existente, se confirmă faptul că o mare parte din poluarea la nivelul 
orașelor și conținutul crescut de CO2 se datorează traficului rutier în interiorul acestora, emisiile 
poluante provenind atât de la autovehiculele individuale, autovehiculelor pentru transportul de 
mărfuri, cât și de la mijloacele de transport în comun echipate cu motoare cu ardere internă și 
depășite tehnologic. 

Astfel pentru evitarea unei eventuale creșteri a emisiilor de CO2 si pentru asigurarea 
cadrului de dezvoltare economico-social, unitatea administrativ-teritorială  orașul Năsăud, a 
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hotărât să achiziționeze o flota de mijloace de transport public local formata din autobuze 
electrice și să modernizeze anumite tronsoane de străzi aflate în administrarea sa. 

Străzile propuse spre modernizare și reabilitare deservesc în mod direct un număr 
semnificativ de locuințe, agenți economici, respectiv face legătura și asigură accesul către alte 
drumuri importante ale orașului. 

Străzile propuse spre modernizare sunt: 
•Strada Crișan -  312 m    
•Strada Comoară -  324 m    
•Avram Iancu -  1204 m     
•Vasile Nașcu -  428 m 
•Dumitru Vartic -  975 m   
•Andrei Mureșanu – stație de autobuz  
•Tudor Vladimirescu - 495 m. 

            14. Parcare nouă în cartierul de blocuri Grăniceri Sud, cu 104 locuri de parcare, spații 
verzi și boxe metalice pentru depozitarea combustibilului solid.  
           Proiectul este realizat din bugetul local și  presupune realizarea unei suprafețe acoperite cu pavaj de 

3.261 mp, parcări 104 locuri, boxe metalice pentru depozitare 62 bucăți, spații verzi noi amenajate 324 mp 

(loc de joacă aferent blocului Creșă), realizarea rețelei de scurgere a apei pluviale, prevăzută cu 8 guri de 

scurgere, extindere și modernizare iluminat public - proiect în implementare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

15. Acțiuni pe linie de mediu pe raza orașului Năsăud, în anul 2019.  
 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 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.       
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 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.      

   În lunile aprilie și octombrie s-a 
desfășurat pe raza întregului oraș 
„săptămâna curățeniei”, colectându-se 
deșeurile vegetale care au fost 
transportate la stația de transfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Colectarea PET-urilor, metalului, 
hârtia și cartonul se face de la societățile 
comerciale și instituții, de unde se 
colectează după un program săptămânal prestabilit. Începând cu luna noiembrie 2019, la 
locuințele individuale de pe raza orașului s-au distribuit saci galbeni, pt. plastic și metal, pentru 
colectare selectivă, care se ridică de la fiecare locuință de3 către firma de salubrizare. La nivelul 
anului 2019, au fost colectate și livrate spre valorificare: 

  -  29.877,00 kg hârtie și carton;  
  -  18.683,06 kg plastic;                                                                                                                                                                                                                                       
  -    3.325,20 kg sticlă; 
  -    2.290,15 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 şi a rigolelor; 
- organizarea unei acțiuni comune sub coordonarea Colegiului Prefectural pentru salubrizarea 
cursurilor de apă.   
-   a fost desfășurată o acțiune de dezinsecție şi deratizare la instituții şi pe domeniul public al 
orașului, la seră şi pe spațiile verzi, la cele două cămine culturale din Luşca şi Liviu Rebreanu, la 
Creşă, precum şi 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 nr.1908 din 02.09.2016, de către  S.C. Supercom S.A. 
București. Totodată s-a stabilit ca încasarea serviciului sa fie făcută de către primărie. In această 
situație, începând cu luna septembrie 2016,  colegii de la impozite si taxe s-au ocupat de încasarea 
taxei de salubritate. După baza de date, au fost solicitați cetățenii orașului pentru a declara 
numărul de persoane din fiecare gospodărie și pentru a achita taxa.   
 S-a încercat soluționarea sesizărilor și petițiilor cetățenilor prin deplasări la fața locului, 
constatări, somații, și în unele cazuri pe cale amiabilă.  
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16. Adăpost extins și modernizat pentru câinii fără stăpân din orașul Năsăud.  

Mai jos, vă prezentăm succint situația din Adăpostul de câini al orașului Năsăud, pe parcursul 
anului 2019.  
1. Au fost capturați 50 câini de pe raza orașului Năsăud. 
2. Au fost adoptați intern și extern 62 de câini din Adăpost. 
3. S-au castrat/ sterilizat 47 câini în Adăpost. 
4. S-au castrat/ sterilizat în Campania de sterilizare gratuită organizată pe tot parcursul anului, un 
număr de 47 câini și 8 pisici cu stăpân de pe raza orașului Năsăud și a județului Bistrița-Năsăud. 
5. S-au cheltuit 7.175€ pentru serviciile medical-veterinare ( vaccinări, sterilizări, deparazitări, 
servicii de urgență, tratamente). 
6. Deoarece capacitatea este în continuă creștere și a existat un număr constant între 80-90 de 
câini in Adăpost, s-au cheltuit 14.252,15€ pentru mâncare.  
7. S-au achiziționat paie, rumeguș, paleți în valoare totală de 2380 lei.   
8. S-au realizat 2 deratizări pe tot parcursul anului.  
9. S-au făcut reparații de întreținere a clădirilor.  
La finalul anului 2019, în Adăpostul de câini al orașului Năsăud au figurat cazați un număr de 82 de 
câini.  
Pentru anul 2020, Asociația Arme Hundeseelen aus Romania are în vedere un proiect mai mare 
de realizat care constă în:  
1. Mărirea capacitații adăpostului prin construirea Halei de pui în continuarea Cabinetului 
veterinar, carantină și boxe mai mici individuale pentru câinii noi intrați în adăpost.  
2. Reparații în Halele mari: tencuit, vopsit, instalație de canalizare și instalație de apă.  
3. Achiziționarea unei Ambulante Veterinare pentru cazuri de urgență și sterilizări mobile pentru 
Orașul Năsăud și localitățile din împrejurimi.   
 

17. Menținerea relațiilor interne și externe prin parteneriate. 
 La nivel local au existat un număr de 9 parteneriate interne și un parteneriat extern în anul 
2019, 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 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”. 

3. Acord de parteneriat cu Asociația ProSocial, în vederea amplasării de containere pentru 
colectarea de îmbrăcăminte și încălțăminte uzată, pentru o perioadă de 5 ani. 

4. Parteneriat cu Clubul Copiilor Năsăud pentru derularea activităților dedicate Zilei 
Internaționale a Copilului, 1 iunie 2019. 

5. Parteneriat cu Asociația ASTRA Năsăud în cadrul proiectului „Tabăra acasă la noi”. Primăria 
orașului Năsăud a susținut realizarea activităților proiectului pe raza orașului Năsăud.  

6. Parteneriat cu Asociația ASTRA Năsăud în cadrul Adunării Generale a Despărțământului 
ASTRA Năsăud, Ediția a XXIX-a.  

7. Parteneriat încheiat cu Asociația Mereu Împreună 2015 Bistrița, în urma căruia orașul  
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8. 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.  

 
18.“MODERNIZARE PARCUL MIC AL ORAȘULUI NĂSĂUD (PARCUL FERDINAND)” vis-a vis de 

Policlinica veche – proiect finalizat. Proiectul de modernizare a fost realizat cu fonduri de la bugetul local și 
a constat în refacerea tuturor aleilor, amplasarea de mobilier urban modern, spațiu verde reabilitat, 
toaletarea și tăierea arborilor bătrâni și plantarea altor arbori tineri, amplasarea unei cișmele cu apă, totul 
pentru creșterea gradului de confort urban al locuitorilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. REFACERE TROTUARE ȘI GARDURI DE 

PROTECȚIE LA INTERSECȚIA STRĂZII BULEVARDUL 

GRĂNICERILOR CU STR. MIRON CRISTEA (zona 

Farmacia Someșana)  și înlocuire borduri (ambele 

sensuri) pe B-dul Grănicerilor – proiectul a fost 

finalizat în anul 2019. Întreaga investiție a fost 

suportată din fonduri de la bugetul local.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                 

Pagină 22 din 73 

 

20. “REFACERE DRUM CALAMITAT ÎN CARTIERUL LUȘCA – ORAȘ NĂSĂUD” – proiect finalizat în 

proporție de 90% în anul 2019. 

       În urma ploilor abundente din anul 2019, luna iulie, o porțiune din drumul de acces DC F2 Lușca 

a fost afectat prin surupare, limitându-se astfel accesul locuitorilor, precum și traficul în zona 

afectată. A fost nevoie de o intervenție pentru turnarea unui zid de sprijin din beton și refacerea 

integrală a porțiunii de drum afectată. În primăvara anului 2020 se va asfalta porțiunea de drum 

care a fost reabilitată. Proiect finalizat în proporție de 95% din buget local.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 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,  Programul de formare inițială 
pentru polițiști locali.   
  Pe tot parcursul anului 2019 Poliția Locală Năsăud și-a îndeplinit atribuțiile legale în ceea ce 
privește apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și 
publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile ordinii și liniștii publice, circulația pe 
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drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului și alte domenii 
stabilite prin lege sau prin Hotărâre a Consiliului Local.   
 În anul 2019 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 114 sancțiuni, cu o valoare 
totală de 35.800 lei.  
  Situația în funcție de temeiul legal: 
  H.C.L. nr. 125/2017 privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud 

 

Nr.      
crt. 

Număr 
sancțiu

ni 

Valoare   
(RON) 

 
Încadrarea juridică şi fapta 

 

 
   1. 

 
1 

 
300 

ART.10,(1) Circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe 
drumurile publice ale orașului Năsăud se face, în vederea 
menținerii curățeniei stradale, doar cu vehiculul  dotat cu scut 
protector și sac cu nutreț. Acestea trebuie să fie montate 
corespunzător. 

 
2. 

 
6 

 
2200 

ART.11,o) aruncarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, în 
parcuri, terenuri virane, malurile râului Someș şi pârâurilor ce 
traversează orașul sau în alte locuri de pe domeniul public, a 
deșeurilor menajere sau a altor tipuri de deșeuri; 

 
   3. 

 
          2 

 
600 

ART.11,ț) colectare de fonduri pe domeniul public fără a avea 
autorizație din partea primăriei; 

 
   4. 

 
1 

 
700 

ART.4 , f) lăsarea liberă a animalelor şi a păsărilor, precum şi 
pășunatul în parcurile orașului, zone verzi, scuaruri şi pe malurile 
râului Someș; 

5.  2 500 ART. 12, a) vânzarea de bunuri cu regim ocazional în alte locuri 
decât cele stabilite şi aprobate prin dispoziția Primarului orașului 
Năsăud sau prin Hotărâre de Consiliu; 

6. 1 300 ART.11 m) degradarea băncilor, coșurilor stradale pentru 
ambalaje, containerelor pentru colectarea deșeurilor, 
indicatoarelor, panourilor de afișaj, cabinelor telefonice şi altor 
asemenea dotări şi mobilier urban amplasate pe domeniul public; 

7. 1 800 ART.11, n) scoaterea deșeurilor de orice tip din containerele semi 
îngropate; 

8. 2 Avertisment ART.11, i) parcarea, staționarea şi circulația autovehiculelor pe 
trotuare, zone verzi şi în alte locuri nepermise semnalizate ca 
atare; 

9. 1 300 Art.3, o) deșeurile menajere vor fi depozitate doar la punctele 
gospodărești, în containerele semi îngropate, respectând culorile: 
gri- pentru mixt, galben- pentru plastic, albastru- pentru hârtie şi 
carton, verde- pentru sticlă. Nu este permisă amestecarea 
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deșeurilor în pungi şi aruncarea acestora la deșeu mixt. 

                         
  LEGEA nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun. 

 Nr.      
crt. 

 

Număr 
sancțiuni 
aplicate 

Valoare   
(RON) 

 
Încadrarea juridică şi fapta 

 
1. 

 
      5 
 

      
       500 
 

ART.3 , (1^1) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de 
învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței 
copilului, de stat și private. 

   

  HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice. 

Nr. 
crt. 

Număr 
sancțiuni 
aplicate 

Valoare 
(RON) 

 
Încadrarea juridică  şi fapta 

 
 

1. 

 
 

9 

 
 

1740 

ART.111 Se interzice circulația participanților la trafic pe 
sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate 
indicatoare ce interzic accesul. 

 
2. 

 
35 

 
8410 

ART.142, a) Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de 
acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”. 

     
 
         LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii publice*) 

Nr. 
crt. 

Număr 
sancțiuni 
aplicate 

Valoare 
(RON) 

 
Încadrarea juridică  şi fapta 

 
1. 

 
42 

 
17750 

Art.2  pct.3. apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către 
o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane 
la săvârșirea unor astfel de fapte; 

 
2. 

 
2 

 
1200 

Art.2 pct.1 - săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi 
obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, 
amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau 
bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniștea publică 
sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea şi 
onoarea acestora sau a instituțiilor publice; 
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3. 

 
3 

 
500 

Art.2 pct.33  - neluarea de către părinți sau de către persoanele 
cărora li s-a încredințat spre creștere şi educare un minor în vârstă 
de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal 
a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de 
vagabondaj, cerșetorie sau prostituție.  

           
 Poliția Locală are în dotare o multifuncțională, un server, 32 de camere video de 
supraveghere, în zona platformelor cu containere semi-îngropate, a arterelor intens circulate și a 
pieței agroalimentare acestea fiind gestionate de acest serviciu.  
  Alte acțiuni desfășurate:  

- Pe perioada anotimpului rece, împreună cu colegii de la S.V.S.U., s-au identificat străzile 
cu probleme în privința poleiului, respectiv a zăpezii atât pe trotuare cât și pe partea carosabilă. 

- Participare la evenimentul dedicat poetului Mihai Eminescu, la Casa de Cultura „Liviu 
Rebreanu” Năsăud în vederea bunei desfășurări, menținerii ordinii și liniștii publice. 
          -  Se acordă sprijin persoanele abilitate de la adăpostul de câini din orașul Năsăud pt. 
identificarea și prinderea câinilor fără stăpân, fiind capturați un nr. de 15 câini; 

- S-a asigurat buna desfășurare a traficului rutier cu ocazia aplicării de marcaje rutiere și a 
trecerilor pentru pietoni; 

- S-a asigurat împreună cu Poliția și Jandarmeria Năsăud fluidizarea traficului auto și 
pietonal, precum și ordinea și liniștea publica cu ocazia desfășurării Maialului elevilor Năsăudeni, 
respectiv Zilele orașului Năsăud; 

- Împreună cu Poliția și Jandarmeria s-a asigurat ordinea și liniștea publică cu ocazia 
diferitelor evenimente culturale organizate la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud; 

- S-au efectuat acțiuni privind oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/ autovehiculelor 
total sau parțial pe trotuarul destinat pietonilor aflându-se totodată sub incidenta semnelor care 
interzic acesta faptă. 

- S-au efectuat acțiuni privind combaterea, prevenire și consumul tutunului în spațiile 
publice, am înștiințat toți agenții economici, spitalul orășenesc, toate unitățile de învățământ, cu 
privire la prevederile Legii 15/2016;  

- S-au realizat acțiuni comune cu reprezentanții Direcției de Asistența Sociala Năsăud 
pentru combaterea absenteismului școlar;   
  - Împreună cu inspectorii din cadrul primăriei am informat cetățenii orașului Năsăud cu 
privire la colectarea selectivă a deșeurilor; 
  - S-a asigurat buna desfășurare a activităților specifice cu ocazia Zilei Naționale a României, 
a ședinței anuale a cercului ASTRA Năsăud; 
  - S-au luat măsuri de preventive si de informare a tuturor conducătorilor auto cu privire la 
restricțiile impuse privind oprirea autovehiculelor pe B-dul Grănicerilor; 
  - S-au început demersurile pentru identificarea autovehiculelor abandonate pe domeniul 
public al orașului Năsăud; 

- S-a monitorizat zilnic, cu ajutorul sistemului de supraveghere, modul de colectare a 
deșeurilor de la containerele semi-îngropate de pe raza orașului Năsăud; 
  - S-a intervenit și rezolvat împreună cu persoanele desemnate din cadrul primăriei orașului 
Năsăud la un număr de aproximativ 100 de sesizări 
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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.    
 
 
 
  23. Iluminat ornamental festiv și focuri de artificii 2019. 
  
  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.  
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CAPITOLUL III 
 

Evenimente, manifestări cultural-artistice și sportive în anul 2019 
 
 
 

1. Gala Femeilor Solidare, Ediția II - 2019.  
 La data de 18 Martie 2019, în 
orașul Năsăud a avut loc “Gala 
Femeilor Solidare”, Ediția II. Inițiată 
de către Asociația Mereu Împreună, 
în parteneriat cu Primăria Orașului 
Năsăud și Casa de Cultură “Liviu 
Rebreanu” Năsăud, cu sprijinul 
Centrului Național de Informare și 
Promovare Turistică Năsăud și 
a Centrului de Voluntariat Năsăud, cu 
ajutorul sponsorilor.  
             Concertul a fost susținut 
caritabil de către TRUPA REEA COVER 
BAND.  

Accesul spectatorilor în sala 
de spectacol s-a realizat pe baza de 
invitații, iar evenimentul a fost 
dedicat acelor persoane care, prin 
exemplul personal, jertfind resurse și 
timp personal, își asumă rolul de a se 
implica în problemele celor nevoiași, 
aflați în suferință sau care au nevoie 
de suportul comunității. 

Cele 10 femei care au fost 
premiate, ca și multe altele rămase 
în anonimat, au dovedit că 
voluntariatul, implicarea și respectul 
față de cel din preajmă sunt vii și 
funcționale, într-o societate care are 
nevoie de schimbarea mentalităților.  
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 2. Maialul elevilor Năsăudeni la 148 de ani de existență.   
 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 2019 a însemnat și celebrarea a 148 de ani de existență a Maialului Năsăudean, 
eveniment care a avut loc în data de 27 mai 2019. Ca în fiecare an, administrația publică locală a 
acordat premii în bani și diplome elevilor merituoși care s-au remarcat în cadrul olimpiadelor și 
concursurilor județene, interjudețene, naționale și internaționale. Banii s-au alocat prin hotărâre 
a Consiliului Local Năsăud, din fondul de premiere, în valoarea de 20.000 lei.  
 
 4. Zilele orașului Năsăud, Ediția a XVIII-a și Festivalul concurs „De Ispas la Năsăud” ediția 
a XXIII-a. 
 A XVII-a ediție a Zilelor orașului Năsăud au avut loc joi – 6 iunie  și vineri-7 iunie 2019 , în 
centrul orașului, într-o zonă special amenajată de organizatori   
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 Joi 6 iunie 2019, în parcul orașului, au fost depuse coroane la Monumentul Eroilor, cu 
ocazia Zilei Eroilor, în prezența oficialităților județene: prefectul județului, președintele Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud, senatori și deputați ai județului dar și alți invitați de seamă. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.Vernisaj-expoziție 
”Fascinația Culturii Cucuteni”  la 
Muzeul Grăniceresc.  
  În data de 7 iunie 2019, în 
cadrul Zilelor Orașului Năsăud, 
aflate la Ediția a XVIII-a, a avut loc 
în cadrul Muzeului Grăniceresc 
năsăudean.  
Organizatorii evenimentului au 
fost: Primăria și Consiliul Local al 
orașului Năsăud, Cercul Astra 
oraș Năsăud și Muzeul 
grăniceresc. 
 
 
 



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

                                                 

Pagină 30 din 73 

 

 
 6. Gala Folclorului Românesc „De Ispas la Năsăud”, Ediția a XXII-a. 

Centrul orașului Năsăud a fost gazda Galei Folclorului Românesc „De Ispas la Năsăud”, 
ediția a XXI-a. Prezentatoarea evenimentului: Iulia Stupinean. Întregul eveniment cultural a fost 
realizat cu fonduri nerambursabile din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale și cu co-
finanțare de la bugetul local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Seara de tineret – 7 iuni  2019. 
 Seara de tineret a adus în fața publicului năsăudean următorii artiști:  

− ANDRA 

− ANDA AADAM  

− TRUPA REEA COVER BAND  

− LIA & THE BAND  
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Prezentatorii evenimentului serii de tineret au fost: Irimescu Viorel (MC Țucu) și MC Sorina 

Ioniță. 
 Întreaga manifestare s-a încheiat cu spectaculoase jocuri de artificii.  
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 7. 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 2019 
administrația publică năsăudeană a continuat premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie, în total 13 perechi, cu suma totală de 6.500 lei (500 lei pentru fiecare cuplu), într-un 
cadru festiv oferit cu ocazia Zilelor orașului Năsăud, în Sala Mare de festivității a Primărie.  

 
           8. Garda Națională de la Alba -Iulia prezentă la Zilele orașului Năsăud – ediția de 
Centenar.  

           Ediția a XVIII-a a Zilelor orașului 
Năsăud s-a bucurat de prezența Gărzii 
Naționale din Cetatea Alba-Iulia, gardă 
care a pus în scenă o scenetă “Povestea 
Marii Uniri”, piesă de teatru realizată în 
era liber, cu un public numeros.  
Garda Națională din Cetatea Alba -Iulia 
a fost prezentă la Năsăud pentru a doua 
oară, la solicitarea organizatorilor.  
 
  
 
 
 

 
 

 



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

                                                 

Pagină 33 din 73 

 

           9. Simpozion academic în AULA COLEGIULUI NAȚIONAL “GEORGE COȘBUC” NĂSĂUD,  cu 
tema “Aniversarea a 80 de ani de la primirea în Academia Română, ca membrii titulari, a 
lingvistului  Nicolae Drăganu și a romancierului Liviu Rebreanu”.  

Simpozionul a fost organizat sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, la inițiativa 
prof.dr. Gheorghe Pleș.  
Moderator eveniment: Mircea Romocea, primarul orașului Năsăud.  
Invitat special: prof. univ. dr. Emil Burzo, președintele Filialei Cluj a Academiei Române.  
 

 
 
 

10. Cetățeni de onoare  
pentru orașul Năsăud.  
Trei titluri de cetățeni de 

onoare au fost acordate în cadrul 
ședinței festive din data de 6 iunie 
2019, de către primarul orașului 
Năsăud, Mircea Romocea.  

Cele trei personalități care au 
fost desemnate cetățeni de onoare 
ai orașului Năsăud, în anul 2019, au 
fost: ec. FLOREA PLEȘ, dr. STAN IUGA 
NICOLAE și prof. univ. ION ISTRATE.  
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             11. Comemorare Ziua Eroilor și Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2019. 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. Concert de Colinde de Crăciun, susținut de 
Ștefan Hrușcă,  organizat de Casa de Cultură “Liviu 
Rebreanu” din Năsăud, Primăria și Consiliul Local 
Năsăud.  
  Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud 
a găzduit, pentru a doua oară la Năsăud, în data de 
11 Decembrie 2019, un Concert extraordinar de 
colinde marca Ştefan Hruşcă, într-un turneu 
aniversar. Vocea care întregește de un sfert de veac 
magia sărbătorilor de iarnă a bucurat ascultătorii de 
pretutindeni cu acordurile colindelor tradiționale 
românești.  
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13. Susținerea financiară pentru activitățile sportive ale cluburilor din orașul Năsăud, 
pentru anul 2018, în valoare totală de 70 mii lei: 

 

Nr. crt. Asociații/cluburi sportive 
 

Sumă alocată 
(lei) 

 

1. Clubul Sportiv „Progresul” Năsăud 60 000 
 

2. Asociați Club Sportiv ,,Viitorul” Năsăud 30 000 

3. A.C.S. „Transilvania Rally Team” 10 000 

 Total 70 000 

 
9. Susținerea financiară pentru activitățile cultelor religioase din orașul Năsăud, pentru 

anul 2019, în valoare totală de 30.000 lei: 
 

Nr. 
crt. 

Cultele religioase din orașul Năsăud Suma alocată 
 (lei) 

1. Parohia Ortodoxă Română nr. I -   Năsăud                                           7.000 

2. Parohia Ortodoxă Română nr. II – Năsăud  2.000 

3. Parohia Ortodoxă nr. III  - Năsăud 2.000 

4. Biserica  „Sf. Dr. fără de arginți Chir și Ioan”   3.400 

5. Parohia Română Unită cu Roma Greco Catolică  4.000 

6. Parohia Ortodoxă Română Liviu Rebreanu 2.000 

7. Biserica Penticostală Liviu Rebreanu 500 

8. Biserica Reformată Năsăud 1.000 

9. Parohia Romano-Catolică Năsăud 1.000 

10. Biserica Creștină Baptistă „Harul” Năsăud 1.500 

11. Parohia Ortodoxă Română Năsăud III LUȘCA 2.600 

12. Biserica Ortodoxă Română „Sf. Proroc Ilie” 3.000 

 Total  30.000 
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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 2019 

Acțiuni derulate în perioada raportată  Anul  2019 

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 

  
 
 
 
 
 

111  copii 

2. Întocmit documentația necesară pentru  
Alocații de susținerea familiei 

 125 familii 

3. Întocmit documentația necesară pentru: 
a) Ajutorul social stabilit în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu  modificările și completările ulterioare 
 b) Întocmit documentația necesară pentru acordare ajutor de 
urgență 

  
50 familii 

 
 

94  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 

 18  copii 
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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 consiliat familiile cu copii minori aflate în pragul divorțului 
având rolul de a preveni desfacerea căsătoriei, și s-a făcut informarea 
părinților despre importanța unei familii constituite pentru 
dezvoltarea armonioasă, psihică, emoțională a copilului.   
e) 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 (tichete de alimente) și ajutor 
bănesc pentru a procura electrocasnicele necesare. 
- s-au întocmit rapoarte de monitorizare pentru copiii încadrați într-un 
grad de handicap. 
- s-a întocmit documentația necesară pentru cazurile sociale care au 
solicitat loc la creșa din Năsăud. 
- s-au întocmit rapoarte de monitorizare pentru copiii cu părinți 
plecați în străinătate. 

 
 
 

54 familii 
 
 
 
 

60 familii 
 
 

31 familii 
 
 
 
 

12 familii 
 
 
 

 
 
 
 

2 familii 
 
 
 
 
 

27 dosare 
 

2 dosare 
 

23 dosare 

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  

 5  beneficiari 

6. Întocmit documentația necesară pentru curatela, încuviințare 
tutore vânzare, cumpărare.  

 2 dosare 

7. Întocmit delegații speciale asistare persoane vârstnice notar  21 

8. Întocmit documentații pentru: - asistenți personali  
                                              - indemnizații însoțitor 

 132 ind. 
27 as.pers. 

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

 1066 
 familii 
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Alocație pentru susținerea familiei  250 

- divorț   31 

Reevaluare cazuri plasament, tutela   108 

Burse sociale  10 

Burse grănicerești  10 

Orientare școlară  52 

Handicap grav, accentuat, mediu, ușor  237 

Școală specială  11 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  27 

Indemnizație însoțitor  132 

Ajutoare de urgență  94 

Căsătorie minori  - 

Carduri legitimație handicap  15 

Rovignetă pentru persoanele cu handicap  24 

Internare bătrâni centru  5 

Prevenire abandon familial  2 

La solicitarea DGASPC B-N si alte instituții  50 

La solicitarea Poliției minori infractori   - 

Ajutorul social  122 

Îndemnizație îngrijire copil  8 

10. Întocmit documentația pentru indemnizație creștere copil  100 

11. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire lemne de foc pe 
perioada sezonului rece noiembrie 2018-martie 2019 

 26 

12. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire cu gaze naturale pe 
perioada sezonului rece noiembrie 2018-martie 2019 

 56 

13. Întocmit documentația ajutor încălzire lemne beneficiari ajutor 
social  

 50 

14. Eliberare adeverințe beneficiar de ajutor social la solicitarea 
medicului. 

 72 

15. Răspunsuri – sesizări - caracterizări  81 

16. Întocmit documentația necesară pentru acordarea de burse 
grănicerești 

 27 

17. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de tichete 
sociale pentru medicamente și distribuirea acestora trimestrial 

 61 beneficiari 

18. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de tichete 
sociale pentru grădiniță 

 2 dosare cu un nr. 
de 8 tichete 

19. Întocmit documentația necesară pentru elevii care beneficiază de 
abonamente transport cu reducere sau gratuit 

 21 elevi cu 
reducere și 

 1 elev gratuit 

20. 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 
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 În anul 2019, Direcția 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 21 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. – 10 persoane; 
 - vizită la domiciliul persoanelor vârstnice pentru care a existat riscul de marginalizare 
socială (un număr de 2 persoane). Au fost asistate la medic și vizitate la spital persoanele fără 
aparținători (4 persoane). 
 - colaborare cu Asociația Mereu Împreună – s-au distribuit îmbrăcăminte/încălțăminte 
pentru un număr de 10 familii de etnie romă. 
  În cursul anului 2019 s-au organizat mai multe campanii de: 
- informare și prevenire a gripei la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” /Valea Spinului în 
colaborare cu dr. Burcezan Rodica – cabinete medicale școlare; 
 - igienă orală la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” / Valea Spinului, în colaborare cu cabinetul 
medical școlar stomatologic – s-au distribuit pliante, pastă și periuțe de dinți, s-au efectuat 
controale stomatologice; 
- magia lecturii la Biblioteca „Veronica Micle”, participând un număr de 25 de preșcolari ai Școlii 
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud. 
  

 
 4.2. Bilanț pentru anul 2019 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 2019, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năsăud a 
prelucrat un număr de 6.658 cereri venite din partea cetățenilor, cereri care au vizat eliberarea: 
cărților de identitate (6.341), cărților de identitate provizorii 127 cereri), precum și pentru 
stabilirea reședinței (190). 
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Năsăud a venit și în sprijinul 
persoanelor bolnave, netransportabile, realizând deplasări cu camera mobilă pentru 55 solicitări, 
astfel încât cele 55 persoane au fost puse în legalitate.  
  Un accent deosebit s-a pus pe restanțierii trimestriali, trimiterea invitațiilor și verificarea 
punerii acestora în egalitate, astfel: 

- în trim.I au fost verificate persoanele ale căror acte de identitate au expirat în  cursul trim. 
IV 2018, astfel încât din totalul de 381 restanțieri, s-au trimis 276 invitații și au fost puse în 
legalitate 242 persoane; 

- în trim. II au fost verificate persoanele ale căror acte de identitate au expirat în  cursul 
trimestrului I 2019, astfel încât din totalul de 401 restanțieri, s-au trimis 349 invitații și au fost puse 
în legalitate 282 persoane, 2 persoane au dobândit statutul de CRDS; 
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- în trim. III au fost verificate persoanele ale căror acte de identitate au expirat în  cursul 
trimestrului II 2019, astfel încât din totalul de 328 restanțieri, s-au trimis 160 invitații, au fost puse 
în legalitate 168 persoane; 

- în trim. IV au fost verificate persoanele restanțiere din trim. III 2019, astfel încât din totalul 
de 306 restanțieri, s-au trimis 197 invitații și au fost puse în legalitate 169 persoane. 
 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 2019 au fost puse în legalitate 386 persoane de etnie romă, astfel: 57 
persoane cu acte de stare civilă și 329 persoane cu cărți de identitate. 
 Pe linie de stare civilă au fost luate în evidență un număr de 804 persoane, din care 769 
persoane la naștere, 5 persoane la dobândirea cetățeniei și 30 persoane la restabilirea domiciliului 
în România. 
 De remarcat faptul că, în orașul Năsăud, la compartimentul de stare civilă s-au înregistrat 
256 acte de nașteri din care 21 dosare transcrieri și s-au eliberat un număr de 1448 certificate de 
naștere, 61 acte de căsătorie, din care 5 transcrieri și s-au eliberat 132 certificate de căsătorie și 99 
acte de deces din care o transcriere și s-au eliberat 132 certificate deces. 
  Baza de date a fost actualizată conform metodologiei, s-au efectuat legăturile de familie 
inclusiv a minorilor 0-14 ani, s-au actualizat toate domiciliile, s-au cules si actualizat vizele de 
reședință, s-a actualizat comunicările de deces primite. 
 4.3. Compartiment relații cu publicul și relația cu cetățeanul. 
 În anul 2019, 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 unui număr de 22 solicitări 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 și afișează 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 2019 s-au întocmit un număr de 29 procese-verbale de afișare și de rezultat al 
afișării proiectelor de hotărâre conform Legii 52/2003 și 31 procese-verbale ale ședințelor CLN 
ordinare și extraordinare. 

S-au întocmit un număr de 82 procese-verbale de afișare a publicațiilor de vânzare 
imobiliară si mobiliară privind executările  judecătorești și 26 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 9 procese-verbale de afișare privind concursurile 
organizate de PON pentru ocupare posturi funcții publice. S-au întocmit 12 procese-verbale de 
afișare a listelor cu certificatele de urbanism și autorizații de construire/desființare emise.  

 În decursul anului 2019, numărul total de înregistrări este de 42.837, înregistrări care au 
avut ca obiect diferite solicitări din partea cetățenilor.   
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   La capitolul sesizări și reclamații au existat un număr de 21 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, garaje lipite de pereții exteriori ai apartamentelor, modificare 
construcții existente fără a deține autorizații, lucrări de construcții care nu respectă limita între 
proprietăți 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 24.668 lei. 
 
 4.4. Compartimentul de pregătire documente al Consiliului Local Năsăud 

În anul 2019, au avut loc un număr de 27 ședințe de consiliu, convocate la inițiativa 
primarului orașului Năsăud. Au fost elaborate un număr de 129 proiecte de hotărâri, din care au 
fost adoptate un număr de 128. 

- 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 2019 au fost emise un număr de 480 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. 
            4.5. Activitatea desfășurată de compartimentul  agricol în anul 2019  
       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 33 buc. 1482 gospodării 

2. Cartier Lușca 5 buc. 218 gospodării 
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3. Cartier Liviu Rebreanu 5 buc. 219 gospodării 

 TOTAL  43 buc. 1919 gospodării 

4. Străinași  3 buc. 122 gospodării 

5. Persoane juridice  1 buc. 10 gospodării  

 TOTAL GENERAL 47 buc.  2051 gospodării 

                            
        Modificările făcute în registrul agricol pe anul 2019 sunt în număr de 118.      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 2019 s-au elibera un număr de 2.562 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 19 buc. 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 2019 au existat  reclamații care au fost rezolvate în teren.    S-au eliberat 
un nr. de 22 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 2019, s-au înregistrat un număr de 11 contracte de arendă, încheiate între persoane 
fizice și persoane juridice.   

EVIDENȚE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL  2019 
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. 
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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 

  
4.6.  Agenţia de Plăţi şi Intervenții pentru Agricultură – Năsăud. 

Agenţia de plăţi şi intervenții pentru agricultură (A.P.I.A.) - Centrul local Năsăud are 
arondate un număr de 18 unități administrativ-teritoriale şi desfășoară activități cu specific 
agricol, mai concret activități de sprijinire a fermierilor în vederea depunerii cererilor şi obținerii 
subvențiilor ce se acordă  de la Uniunea Europeană, cât şi de la bugetul  național,  atât în sectorul 
vegetal, cât şi în cel zootehnic. 

În sectorul vegetal, în cursul anului 2019, activitatea  s-a  materializat  prin primirea  şi 
instrumentarea cererilor de plată pe suprafața de teren agricol utilizată de către fermieri, numărul 
cererilor  înregistrate la nivel de centru fiind de 9027 cu 91 mai puține decât în campania 2018, 
această scădere datorându-se comasării suprafețelor de teren. În ce privește etapa  de efectuare 
a plăților pentru campania 2019, putem spune că plățile s-au efectuat începând cu luna  
noiembrie, plăţi avans în cuantum de 130 euro/ha și într-un procent de 90% din totalul 
fermierilor. În acest an plata regulara (diferențele de  sume) pentru teren s-a efectuat începând cu 
data de unu decembrie și s-a efectuat pentru 80% dintre fermieri urmând ca diferența de 20% să 
fie plătiți  în primele trei luni ale  anului 2020. 

 Pentru fermierii din Orașul  Năsăud,  avansul acordat a fost  de 91% din totalul 
fermierilor suma totala acordata fiind de 1.125.000 lei . 

În ce privește pășunile montane  închiriate persoanelor fizice, au fost depuse un număr de 
6 cereri. 
            Toată această activitate s-a desfășurat  cu un număr de 16 angajați. 
            Făcând o analiză comparativă a activității desfășurate în ce privește campania de 
preluare cereri pe suprafață, în  2019 față de  2018, numărul de cereri depuse a scăzut cu 1%, 
datorită procesului de comasare al  terenurilor, ca dovada ca  suprafața solicitată la subvenție  
nu a scăzut din contra chiar a crescut  cu 1,9% .  
             De asemenea, au mai fost eliberate adeverințe şi alte acte necesare fermierilor în vederea 
întocmirii şi depunerii dosarelor pe: Măsura 6.1 (Instalarea tinerilor fermieri), Măsura 221 (Prima 
împădurire), agricultura ecologică, precum şi alte măsuri prevăzute prin  Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală. 
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          4.7. Urbanism și amenajarea teritoriului  
  La 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 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 131 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 212 certificate de urbanism pentru diverse lucrări. Au 
fost înregistrate un număr de 125 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 2019, s-au concretizat următoarele: 

1. Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 5/31.01.2019 privind aprobarea listei 
de repartizare a locuințelor de serviciu și repartizarea locuinței de serviciu, situată în orașul 
Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc.D, apartamentul nr.1, înscrisă în C.F. nr. 25372-C1-U7 
Năsăud, nr. top 304/D/1, cuprinsă în domeniul privat al orașului Năsăud, în vederea închirierii; 

2. Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr.24 din 29.03.2019 privind aprobarea 
vânzării directe a imobilului teren, înscris în C.F. nr.27771 Năsăud, nr. cad. 282, aferent 
apartamentelor nr. 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, cuprins în domeniul privat, în suprafață totală de 
132,1 mp, situat în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu  Bl. 5, sc.E, către proprietarii acestora; 

3. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.25 din 29.03.2019 privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 4 mp. situată în orașul Năsăud, 
strada Miron Cristea, limitrofă apartamentului nr.4,  bloc C6, identificată din imobilul teren înscris 
în CF nr. 419 Năsăud, nr. top. 125/2/2/2/2/2/a cuprins în domeniul public al orașului Năsăud; 

4. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.58 din 20.06.2019 privind 
implementarea proiectului pe măsura 15. Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea 
pădurilor, respectiv submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 
2014 – 2020, precum și desemnarea reprezentanților legali pentru implementarea acestui proiect; 
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5. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.82 din 31.07.2019 privind 
constituirea unei comisii pentru negocierea prețului de achiziționare a terenului necesar realizării 
obiectivului de investiții: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca 
din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”;  

6. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 83 din 13.08.2019 privind 
achiziționarea unui teren în suprafață de 730 mp, înscris în C.F. nr. 30482 Năsăud, nr. cad. 30482, 
în vederea realizării obiectivului de investiții: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul 
Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”; 

 7. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 85 din 30.08.2019 privind aprobarea 
organizării licitației publice deschise în vederea închirierii unei suprafețe de teren de 5 mp., din 
domeniul public al orașului Năsăud, situat pe strada Miron Cristea, pe o perioadă de 4 ani; 

8. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 87 din 30.08.2019 privind aprobarea 
dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30198 Năsăud, nr. cadastral 30198, în suprafață de 1860 mp., 
situat în orașul Năsăud, strada Bistriței, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat și trecerea 
în domeniul public al orașului Năsăud a imobilului nou rezultat identificat cu nr. cad. 30499 în 
suprafață de 150 mp.;  
 9. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.108 din 31.10.2019 privind aprobarea 
volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier administrat de 
către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, 
destinației, şi modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a 
prețurilor de începere a licitațiilor şi negocierilor, a prețurilor de vânzare directă pentru masa 
lemnoasă respectivă şi tipul licitației; 
 10. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 110 din 15.11.2019 privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al 
orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 
28480 Năsăud, nr. top. 32. 
 11. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 118 din 29.11.2019 privind aprobarea 
scoaterii unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră de 33,4 ha, identificată din UP IV 
Sîngeorz-Băi UA 13A, UA 13C, UA 20A, UA 21A, UA 24A, UA 24B, UA 25A, UA 25B, UA 25C și UA 
25V aflată în domeniul public al orașului Năsăud, din Parcul Național Munții Rodnei și 
introducerea în Parcul National Munții Rodnei a unei suprafețe echivalente de teren cu vegetație 
forestieră aflată în domeniul public al orașului Năsăud, identificată din UP V Rodna UA 32A, UA 
32B și UA 32C; 

12. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 126 din 20.12.2019 privind 
achiziționarea unei suprafețe de teren de 40 mp, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25828 
Năsăud, nr. top. 1679/1/2, necesară pentru lărgirea străzii Găgi din orașul Năsăud, jud. Bistrița- 
Năsăud; 

În cursul anului 2019 s-au eliberat un număr de 41 de adeverințe cu privire la încadrarea 
terenurilor în intravilan/extravilan, pe zone, în cadrul oraşului Năsăud şi a localităților 
componente, în baza evidențelor cadastrale și a Planului General de Urbanism al oraşului Năsăud 
în vigoare, precum și adeverințe prin care s-a atestat domeniul public sau privat al orașului privind 
autorizarea branșamentelor la rețelele de utilități la solicitarea persoanelor fizice. 

De asemenea, s-au eliberat 29 de certificate de atestare a construcțiilor în urma 
solicitărilor locuitorilor orașului Năsăud şi a cartierelor aferente, Lușca şi Liviu Rebreanu, pe baza 
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identificărilor efectuate în teren, fiind necesare la înscrierea construcțiilor în Cartea Funciară, 
conform prevederilor Legii nr. 7 a Cadastrului şi a Publicității Imobiliare, republicată; 

S-au înregistrat un număr de 12 solicitări pentru locuinţe pentru tineri construite de 
Agenția Națională de Locuinţe și 3 solicitări pentru locuințe sociale; 

Compartimentul de administrare a domeniului public şi privat, a inventariat şi centralizat, 
toate Hotărârile Consiliului Local Năsăud şi anexele unde apar modificări în cadrul inventarului 
domeniului public şi privat al oraşului Năsăud, începând cu anul 1999 şi până la data de 
31.12.2019.  

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. 

S-au centralizat și prezentat Comisiei Orășenești Năsăud pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Privată asupra Terenurilor solicitările cetățenilor orașului Năsăud depuse în temeiul 
Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

 
           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 62 de dosare, având ca obiect: fond 
funciar, Legea nr. 10/2001, litigiu curtea de conturi, uzucapiune, succesiune, prestație tabulară, 
revendicări imobiliare, grănițuiri, ieșire din indiviziune, obligația de a face, rectificări de C.F., 
radiere C.F., acțiuni în constatare, acțiuni în contencios administrativ, anulare acte ale autorităților 
administrației publice locale, achiziții publice, anulare licitație, contestații la executare, procedura 
insolvenței, faliment, litigii de muncă calcul drepturi salariale profesori, aflate pe rolul instanțelor 
judecătorești în diferite grade de jurisdicție. Din cele 62 dosare: 
 - în calitate de reclamant: 9 cauze, din care 7 în curs și 2 suspendate; 
 - în calitate de pârât: 53 cauze din care 29 în curs, 3 suspendate și 21 cauze cu soluții 
rămase  definitive, din care: 
   - admise   –  4 dosare; 
   - respinse – 14 dosare; 
   - tranzacție – 1 dosar; 
   - admise în parte – 2 dosare. 
  Compartimentul Juridic-contencios a urmărit asigurarea reprezentării autorității publice 
locale în toate litigiile existente, atât în procesele din orașul Năsăud, cât și în alte localități. 
   
  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 
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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”; 
3. Grădinița cu Program Prelungit Nr.1; 
4. Liceul Silvic „Transilvania”; 
5. Liceul 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. 
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       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 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. 
  Toate documentele întocmite de auditorul public intern sunt analizate și avizate de primarul 
orașului Năsăud. 
   

La nivelul entităților subordonate 
  Auditorul intern din cadrul Primăriei orașului 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. 
   

Fluctuația personalului în cursul anului 2019 
  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 2019 au fost realizate 
un număr de 5 misiuni de asigurare/regularitate și 1 misiune de audit de evaluare. Având în vedere 
faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că 
acestea au fost: 
- 2 misiuni de asigurare în care s-a abordat domeniul bugetar; 
- 1 misiune de evaluare a sistemului anticorupție; 
- 3 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul funcțiilor specifice. 
 În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019 nu au fost constatate 
iregularități. 
  De asemenea, în cele 6 misiuni de audit intern realizate în anul 2019, 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. 
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 În acest context, în cursul anului 2019 au fost urmărite un număr de 10 recomandări, cu 
următoarele rezultate: 
 

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 5 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 

0 0 0 0 0 0 

Funcții specifice 
entității 

5 
 

0 0 0 0 0 

TOTAL 1 10 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 10 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 2019, rezultă că acestea au fost însușite în proporție de 100%, implementate 100%.  
 
  4.11. Politica de resurse umane, salarizare. 

Compartimentul resurse umane, salarizare și-a desfășurat activitatea specifică politicilor de 
personal în anul 2019. 

 La începutul anului 2019 la Primăria orașului Năsăud era un număr de 48 angajați (37 
funcționari publici și 11 personal contractual) iar la serviciile de interes local sunt 80 angajați.  

 Au fost elaborate un număr de 68 dispoziții, structurate astfel: 6 privind numirea/angajarea 
în funcție, 5 privind încetări ale contractelor de muncă/ raporturilor de serviciu,  9 de promovare 
în grad a salariaților instituției,  11 de constituire de comisii de concurs, 4 de stabilire /majorare 
salarii de bază, 7 de avansare în tranșă de vechime, 1 de sancțiune disciplinară,  3 de suspendare a 
contractelor individuale de muncă, 6 de reorganizare activitate, 16 de organizări activități, 
reglementarea desfășurării unor activități. 
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 S-au elaborat o serie de documente specifice biroului, adrese privind răspunsuri la cereri 
transmise de către terți sau instituții publice către Primăria orașului Năsăud, privind domeniul 
resurse umane, salarizare; adrese către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, privind solicitări 
de avize pentru organigramă, state de funcții, promovare în grad, organizare concursuri, numire în 
funcție, solicitare puncte de vedere privind funcționarii publici; rapoarte de specialitate și proiecte 
de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul resurse umane.  

S-a monitorizat procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici 
și personalului contractual pentru anul 2018 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 7 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de 
specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud și 
3 examene de promovare în grad profesional, la care au participat un număr de 9 funcționari 
publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 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 a personalului 
contractual. 

  S-au întocmit lunar foile colective de prezență, pentru aparatul de specialitate al primarului 
orașului, Poliție locală și SPCLEP. 

S-au întocmit dările de seamă statistice din domeniul de activitate și transmis instituțiilor 
interesate. 

S-au eliberat adeverințe de vechime în muncă (23), în baza cererilor înregistrate.  
 

 4.12. Activitatea Bibliotecii orășenești ,,Veronica  Micle’’ Năsăud.  
  Biblioteca, ca instituție publică, are misiunea de a asigura accesul liber, democratic și 
nelimitat al întregii comunități, la colecțiile și serviciile sale informaționale, documentare, 
culturale, având în același timp puternice valențe educaționale și de formare permanentă.   
  Biblioteca ,,Veronica Micle’’, ca instituție de cultură cu profil enciclopedic, are obiect 
principal de activitate CARTEA, care presupune nu numai achiziția, prelucrarea, constituirea, 
organizarea, dezvoltarea colecțiilor, dar și crearea condițiilor de acces  liber la informație pentru 
toți utilizatorii. 
  Misiunea Bibliotecii orășenești „Veronica Micle” este de a servi interesele de informare, 
studiu, educație, lectură și recreere, ale utilizatorilor din orașul Năsăud, oferind acces gratuit și 
nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin colecțiile proprii de documente. 
  Completarea colecțiilor s-a făcut având în vedere cererea utilizatorilor, satisfacerea 
nevoilor esențiale de lectură ale celor mai multe categorii socioprofesionale și respectarea 
criteriului valoric și al actualității informației. 
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   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 2019 au fost achiziționate și prelucrate un număr de 347 documente, în valoare de 
8.853 lei, bani alocați de la bugetul local, la care se adaugă un număr de 71 documente primite cu 
titlu de donație de la instituții și persoane fizice, în valoare de 646,00 lei.  
  În intervalul 2015-2019 au fost înscriși un număr de 3.779 utilizatori. Biblioteca a fost 
frecventată de 8.371 utilizatori, din care: 7.454 au împrumutat, consultat cărți și publicații seriale, 
917 sesiuni internet. 
 Alte servicii oferite de Bibliotecă au fost: rezervări titluri 886 și cereri de informații 426.  
 La sfârșitul anului fondul total de documente este de 61.499. 
 
 În cadrul programelor și evenimentelor culturale au fost 25 expoziții tematice și 32 
activități, organizate împreună cu elevi și profesori de la școlile din Năsăud, Salva, Rebrișoara și cu 
Despărțământul ASTRA Năsăud, la care au participat peste 800 persoane. 
  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 
2019. 
 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. Centrul 
beneficiază de o bază materială modernă, tehnologie de ultimă generație și o sală de conferință 
modernă cu o capacitate de 20 de locuri.  
 În 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 2019 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-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-au oferit informații turistice, într-o manieră profesionistă, turiștilor vorbitori de limba 

engleză, franceză, italiană și spaniolă, deoarece personalul CNIPTN cunoaște un număr 

satisfăcător de limbi străine, ceea ce a dus la un grad de satisfacție ridicat legat de serviciile 

oferite persoanelor care au vizitat CNIPTN; 

- S-a ținut evidența turiștilor care au vizitat CNIPTN, atât prin registrul de vizitatori, dar și prin 

situațiile computerizate – aprox. 3 478 vizitatori pentru anul 2019, și 12 896 vizitatori de la 
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deschiderea CNIPTN, realizând un procent de 86,60 % din totalul prevăzut pe 5 ani (14 890 

vizitatori); 

- 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, acestea fiind disponibile la sediul 

centrului, dar fiind și utilizate în deplasările externe ale delegațiilor năsăudene sau în portofoliul 

oferit oaspeților PON; 

- 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 Consiliul Județean BN și ADI Turism BN și promovate la Târgurile de turism 

naționale și internaționale; 

-  S-a continuat updatarea site-ului www.turismnasaud.ro cu informații utile despre zonă și 

oportunitățile de cazare/servire a mesei; Promovarea site-ului pe diverse materiale a dus la 

depășirea numărului de 89 000 vizitatori unici în primii patru ani de funcționare a centrului; 

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

- S-a derulat o bună colaborare cu Ministerul Turismului legat de promovarea orașului și a 

zonei Țării Năsăudului, făcând parte din info-trip-urile organizate în județ; 

- S-au dezvoltat noi parteneriate 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 continuat acțiunile pentru promovarea unei imagini de calitate a orașului în mass-

media, dar și în materiale de promovare turistică realizate la nivel județean; 

- S-a colaborat cu departamentele Primăriei Năsăud în vederea accesării de finanțări 

nerambursabile pliabile pe activitățile CNIPTN, dar și de interes pentru PON, obținând finanțare 

de la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru evenimente dedicate comunității 

năsăudene cu ocazia Zilelor orașului și a estivalului „De Ispas la Năsăud”; 

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

aspecte de interes din oraș sau regiune, având peste 1300 de urmăritori constanți. 

  Activități periodice:  
- Găzduirea unor evenimente în parteneriat cu unități școlare din oraș sau regiune, cu 

participare internațională (de ex. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, Școala gimnazială 

„Tiberiu Morariu” Salva – prin proiecte Erasmus+) – 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 expo din cadrul CNIPTN;  

- Participarea la Târgul de Turism al României de la ROMEXPO București – februarie 2019 – s-au 

promovat ofertele turistice la nivel local și județean, cu impact semnificativ datorat amenajării 

standului județului BN, dar și poziționării acestuia în imediata vecinătate a standului Ministerului 

http://www.turismnasaud.ro/
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Turismului; Datorită materialelor distribuite și a accesării codului QR de pe acestea, numărul de 

vizite pe site a crescut mult peste așteptări (peste 89 000 în 31 decembrie 2019); 

- 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; prin CNIPTN s-a scris 

proiectul depus la Ministerul culturii și Identității Naționale, obținând finanțare pentru 

evenimentele derulate în cadrul Zilelor orașului Năsăud, mai precis pentru Festivalul „De Ispas la 

Năsăud”;  

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

participarea la diverse evenimente de promovare turistică; 

- 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, dar și organizarea de ateliere tematice – answer hunt, public 

speaking, mese rotunde pe teme de tineret și voluntariat, discutate în prealabil cu profesorii 

coordonatori; 

- 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); 

- Continuarea pregătirii informațiilor și necesarului de materiale pentru 3 trasee turistice din cele 

8 cuprinse în strategia orașului, pe care urmează să le amenajăm în perioada următoare, 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.);  

- Realizarea unei baze de date cu pensiunile acreditate din zona de nord a județului și 

încurajarea furnizorilor de servicii de cazare și masă în vederea obținerii acreditării din partea 

Ministerului Turismului, în vederea promovării acestora în materialele realizate de CNIPTN și ADI 

Turism BN; 

- Testarea unor programe de promovare a obiectivelor turistice, în colaborare cu ADI Turism, 

furnizarea de imagini și informații despre Țara Năsăudului în vederea publicării acestora în 

aplicația Visit BN, promovarea reciprocă în mod profesionist; 

- Prin aderarea orașului Năsăud la ADI Turism urmărim includerea văii Someșului în aria de 

promovare turistică și în proiectele planificate pentru perioada următoare de finanțare; 

- Implicarea în organizarea Festivalului Usturoiului – în  Ținutul contelui Dracula; 

- Aderarea orașului Năsăud 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, a dus la participarea gratuită a meșterilor populari, artizanilor și 

producătorilor locali la Zilele orașului Năsăud, precum și la prima ediție a „Târgului de Crăciun”, 

organizat în parteneriat cu Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud; 

- Primirea colindătorilor care au ținut să aducă atmosfera de sărbătoare și ne-au trecut pragul în 

preajma Crăciunului și Anului Nou; 



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

                                                 

Pagină 54 din 73 

 

- Implicarea în campaniile umanitare derulate la nivelul orașului și al județului, organizarea de 

evenimente caritabile la nivelul orașului Năsăud; 

- Organizarea primei ediții a Târgului de Crăciun, în parteneriat cu Casa de Cultură „Liviu 

Rebreanu” Năsăud; 

- Creșterea vizibilității CNIPT Năsăud și a orașului pe harta turistică a județului Bistrița-Năsăud. 
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CAPITOLUL V 
Cooperare instituțională și interinstituțională în slujba cetățeanului 

 
 
 

 

 

RAPORT INFORMATIV AL  
   POLIȚIEI ORAȘULUI NĂSĂUD ÎN ANUL 2019 

 
  Conștienți de rolul pe care îl are poliția  în comunitate, în anul 2019, 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 2019,  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 



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

                                                 

Pagină 56 din 73 

 

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, 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 2019 activitatea poliției năsăudene a avut ca principal obiectiv creșterea gradului de 
siguranță și protecție pentru cetățeni, avându-se în vedere următoarele  domenii de activitate:   

• SERVIREA COMUNITĂȚII. În anul 2019 au fost organizate și desfășurate un număr de 154 
acțiuni și controale. Au fost aplanate 6 stări conflictuale și au avut loc 12 participări la misiuni de 
ordine cu ocazia adunărilor publice. În anul 2019 s-a intervenit la  un număr de 484 apeluri de 
urgență și au fost depistați un număr de 25 minori problemă. În anul 2019 au fost organizate 2 
campanii de prevenire-informare cu participarea a peste 2 000 de beneficiari. 

• SIGURANȚA CETĂȚEANULUI. Cea mai relevantă reflexie a gradului de siguranță al 
cetățeanului este reprezentată de evoluția ratei criminalității.  
  Infracționalitatea sesizată a înregistrat același nivel ca și în anul 2018 – 264 fapte penale 
sesizate. 
  Infracțiunile de furt și furt calificat sesizate, care reprezintă ponderea cea mai importantă 
din totalul faptelor conta patrimoniului, (95 infracțiuni), înregistrează o creștere de 8,42 %.  
  Activități preventive și de combatere  desfășurate la nivelul Poliției orașului au avut ca 
scop protejarea vieții, integrității fizice, psihice și libertății persoanei înregistrându-se totuși, 
creșterea infracțiunilor sesizate de acest gen cu 20,95 %. 
  Infracțiunile de loviri sau alte violențe sesizate scad cu 12,96 % iar cele de amenințare cresc 
cu 58,62 %. Infracțiunile de distrugere sesizate înregistrează o creștere cu 25 %. 
  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 scădere cu 11,53 % (de la 26 la 23 de fapte), remarcându-se scăderi la faptele de 
furt/furt calificat cu 7,69 % (de la 26 la 24 de fapte – majoritatea furturi din buzunare, poșete, genți 
etc.), tulburare a ordinii și liniștii publice cresc cu o faptă și  scad tâlhăriile de la 2 la 0 infracțiuni. 
   
  În școli sau în zona adiacentă acestor unități de învățământ s-au înregistrat 4 infracțiuni (-2) 
- 1 vătămare corporală din culpă, 2 furturi și 1 port de obiecte periculoase, 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 
2.040 sancțiuni contravenționale în valoare de 648.317 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, abateri 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 
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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 17C și DN 17D. 
  În anul 2019, pe raza orașului Năsăud și a localităților componente a scăzut numărul 
accidentelor rutiere soldate cu victime omenești cu 41,7 %  înregistrându-se astfel un număr de 42 
(+16) accidente soldate cu victime omenești, respectiv 0 (-2) decedate, 4 (+2) persoane rănite grav 
și 54 (+26) persoane rănite ușor. 
   Au fost constatate și aplicate pe linie rutieră 1.542 sancțiuni contravenționale în valoare 
totală de 546.547 lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării pentru comiterea a 
diverse abateri a unui număr de 316 (-19)  permise de conducere și au fost retrase 60 (+30) 
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 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 2019 au fost organizate și desfășurate 35 de acțiuni pe linie silvică în 
cadrul cărora au fost constate și aplicate 42 sancțiuni contravenționale și s-a confiscat cantitatea de 
45,47 mc material lemnos. 
 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, Zilele orașului Năsăud, Târgul de Crăciun etc.). 
  În anul 2020, 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. 
 
 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DETAȘAMENTULUI 3 JANDARMI NĂSĂUD ÎN ANUL 2019 
 
  INTRODUCERE 
  Forță de poliție cu statut militar, Jandarmeria Română este o componentă a Ministerului 
Afacerilor Interne, care prin exercitarea atribuțiilor ce îi revin prin lege, contribuie la garantarea 
independenței, autorității, unității şi securității statului român şi a democrației constituționale pe 
întreg teritoriul național, atât în timp de pace cât şi în situații de criză. 
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  Activitatea Detașamentului 3 de Jandarmi Năsăud/Subunității din Năsăud a fost 
desfășurată în anul 2019, în condițiile unei dinamici crescute a fenomenelor social-politice. 
acțiunile sale fiind direcționate în principal către identificarea şi aplicarea celor mai eficiente 
soluții şi modalități de prevenire a amenințărilor la adresa siguranței cetățenilor, de contracarare a 
riscurilor şi vulnerabilităților, pentru a oferi un răspuns adecvat şi oportun provocărilor de ordine şi 
siguranță publică. 
  Optimizarea structurală, dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de cooperare şi colaborare 
cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu celelalte autorități publice cu 
atribuții în domeniul ordinii şi siguranței publice, în paralel cu crearea şi implementarea unui 
sistem de management performant al resursei umane şi creșterea nivelului de profesionalism al 
personalului au contribuit decisiv la creșterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor. 
  Asigurarea siguranței cetățeanului printr-o prezență activă în viața comunității a 
jandarmilor năsăudeni, a constituit principalul reper care a orientat activitatea detașamentului. 
 
  REALIZĂRI IN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

A. Managementul integrat al 
ordinii şi siguranței publice 

   Pregătirea şi 
desfășurarea acțiunilor de ordine 
şi siguranță publică din 
competenta Jandarmeriei 
Române au avut ca scop 
realizarea principalelor obiective 
cuprinse în Programul de 
Guvernare 2017 - 2020, 
Planul Strategic Instituțional 
al MAI 2017-2020 şi Hotărârea 

nr. 779 /2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine şi siguranță publică 2015-
2020. 
  Complexitatea situației operative, caracterizată de caracterul spontan ale unor adunări 
publice de protest, perpetuarea comportamentelor antisociale, menținerea amenințărilor la 
adresa obiectivelor, bunurilor şi valorilor, acutizarea amenințării teroriste la nivel European, 
precum şi creșterea exigenței cetățenilor față de calitatea acțiunilor, au impus adaptări succesive 
în plan organizatoric şi acţional la nivelul subunității. Din spectrul larg al activităților de amploare 
la care Detașamentul de Jandarmi Năsăud şi-a adus aportul în cursul anului de referință amintim 
cele realizate pentru buna desfășurare a Summitului atașaților de mediu pe timpul deținerii de 
către România a președinției Consiliului Europei şi cele organizate cu ocazia alegerilor pentru 
parlamentul european şi celor prezidențiale. 
  Pentru protecția participanților, a infrastructurii şi prevenirea tulburării ordinii şi siguranței 
publice pe timpul desfășurării adunărilor publice, în perioada de referință au fost executate 137 
misiuni de asigurare a ordinii publice, în creștere cu 3% comparativ cu anul 2018. Procentul 
crescut s-a datorat in mare parte desfășurării misiunilor cu ocazia scrutinurilor amintite anterior. 
  În vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor, subunitatea a participat la 
menținerea ordinii publice prin patrule de jandarmi în zona de competență, şi în sistem integrat cu 
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Secția 6 Poliție Rurală Năsăud, sens în care au executat 538 patrule (in medie 1,5 zilnic), dintre 
care 6 în sistem mixt. 
  Datorită împărțirii oraşului 
Năsăud pe zone de responsabilitate 
Poliție/ Jandarmi, solicitările prin 
Dispeceratul Sistemului Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă 112 şi prin 
centrala inspectoratului, au crescut 
semnificativ, impunând asigurarea 
unei reacții imediate şi oportune, 
executându-se pentru rezolvarea 
situațiilor deosebite un număr de 
159 misiuni de intervenție 
  În baza planurilor de 
cooperare şi a protocoalelor de 
colaborare încheiate, pentru 
reducerea infracționalității stradale, 
Jandarmeria Română a executat 430 
misiuni în cooperare /colaborare cu alte instituții.  
  Activitatea de prevenire şi combatere a faptelor ilicite a cunoscut o pondere crescătoare, 
fiind executate 10 acțiuni preventive la care au luat parte 2000 participanți. Aici amintim sprijinul 
deosebit al Structurii de Prevenire şi Combatere a Faptelor Antisociale din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Bistriţa-Năsăud, pentru campania MAI aproape pentru siguranța 
cetățeanului inițiată de către Inspectoratul de Jandarmi şi la care am avut parteneri instituțiile din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
  La acest capitol trebuie sa amintesc faptul că un rol deosebit în succesul misiunilor şi 
interacțiunea civilizată cu cetățeanul, îl constituie activitatea de dialog, instrument folosit la toate 
activitățile care au implicat stări de nemulțumire ale cetățenilor. 
  Din analiza indicatorilor specifici rezultă faptul că în cursul anului 2019 am stopat 
activitățile infracționale în 25 cazuri şi am sancționat componenta antisocială în 360 situații. 
  Per ansamblu, putem raporta executarea în cursul anului 2019 a unui număr total de 1269 
misiuni în care au fost angrenați un număr de 4687 jandarmi. 
B. Managementul pazei şi protecției instituționale. 

   Eforturile principale în acest domeniu au fost orientate către optimizarea, perfecționarea 
şi dinamizarea dispozitivelor în funcţie de situația operativă existentă şi de forțele la dispoziție, 
identificarea tuturor vulnerabilităților şi factorilor de risc şi intensificarea schimbului de date şi 
informații de interes operativ cu celelalte structuri cu care se cooperează, astfel încât să se 
asigure cunoașterea situației operative şi prevenirea amenințărilor la adresa celor 4 obiective din 
competență. 
  O prioritate în domeniul pazei a fost şi rămâne necesitatea conștientizării beneficiarilor de 
pază cu privire la utilitatea implementării a sistemelor tehnice de securitate performante, 
concomitent cu dezvoltarea şi implementarea dispeceratelor de monitorizare zonale. 
C. Capacitatea operațională şi managementul situațiilor de urgenţă 

  Schimbarea constantă a realității sociale şi a provocărilor cu care se confruntă, a 
determinat ca eforturile să fie permanent reevaluate şi adaptate, pentru a putea anticipa 
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potențialele riscuri şi de a acționa pentru prevenirea amenințărilor la adresa siguranței cetățenilor 
sau a obiectivelor de importanță strategică. 
  O constantă a activității desfășurate pentru creșterea capacității operaționale şi de 
răspuns a subunității, a fost reprezentată de organizarea şi desfășurarea unor exerciții de alertare, 
care au avut ca scop verificarea activității grupelor operative care se constituie la nivelul 
subunității în situații deosebite, cât şi stadiul de pregătire a personalului operativ pentru 
îndeplinirea unor misiuni specifice. 
  Totodată s-a demonstrat o permanentă preocupare în vederea realizării intervenției 
operative în cadrul funcțiilor de sprijin, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situațiilor speciale 
de urgenţă survenite în anul 2019, sens în care, s-au actualizat documentele operative de 
conducere în domeniul situațiilor de urgenţă, ţinându-se cont de factorii de risc prognozați de 
comun acord cu I.S.U. iar în cadrul exercițiilor de verificare a capacității operaționale au fost 
incluse scenariile din domeniul situațiilor de urgenţă /protecție civilă. 
 
  MANAGEMENTUL RESURSELOR 

A. Eficientizarea structurală şi formare profesională 
  Încadrarea actuală a subunității reprezintă 100 % din necesar, iar media de vârstă a 
personalului este de 39,43 ani, care poate fi apreciată ca fiind bună. 
  Pe categorii de personal situația se prezintă astfel: - 2 ofițeri, - 28  subofițeri. 
  Întreg personalul unității a participat Ia sesiuni de pregătire în cadrul unității. 

B. Asigurarea resurselor logistice 
  Logistica misiunilor a avut ca obiective creșterea performanței activității tehnice, 
îmbunătățirea activității de administrare a patrimoniului imobiliar şi protecția mediului, creșterea 
performanței activității de intendență şi programe şi asigurarea condițiilor de lucru şi cazare 
necesare desfășurării activităților, prin gestionarea eficientă a bugetului alocat. 
  Pe linia asigurării tehnice a misiunilor si a suportului activităților, principalul obiectiv a 
fost reprezentat de creșterea gradului de înzestrare cu mijloace de mobilitate sens în care, în anul 
2019 au fost întreprinse demersuri prin care au intrat în dotarea subunității 2 mijloace de 
transport auto. 
 
  IMAGINEA PUBLICĂ şi PARTENERI A TUL CU COMUNITATEA 
  Activitatea de relații publice în anul care tocmai s-a încheiat a căpătat noi valențe, astfel 
aceasta concretizându-se mai ales în participarea la dezvoltarea rețelelor sociale. 
  Pentru o vizibilitate cât mai bună în spațiul public şi a succesului comunicării în mediul on--
line, au fost actualizate permanent paginile oficiale de Facebook, Instagram şi Twitter a unității 
care au devenit un mijloc activ de mediatizare a activității inspectoratului. Acest tip de comunicare 
on-line reprezintă un instrument cheie, astfel instituția noastră beneficiind de oportunitatea unui 
feed-back direct al publicului şi interacțiunea directă între instituție şi cetățean. 
  În acest an unele dintre cele mai frumoase activități menite să ne apropie de comunitate 
au fost activitățile de voluntariat alături de Asociaţia Tăşuleasa Social. Un exemplu în acest sens 
este acțiunea din data de 3 ianuarie 2019, când Jandarmeria Bistriţa-Năsăud s-a alăturat Asociației 
Tăşuleasa Social în cadrul acțiunii Camionul de Crăciun în Basarabia, ulterior încheierii acțiunii 
Camionul de Crăciun, pe care asociația o derulează de 18 ani în România. Pentru copiii din Raionul 
Glodeni-Basarabia, jandarmii au achiziționat pachete pregătite special pentru această campanie. 
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  Un alt exemplu prin care jandarmii au spus din nou DA voluntariatului, este participarea la 
împădurirea a 10 hectare de teren în localitatea Sânmihaiu de Câmpie. Jandarmii au contribuit la 
acțiune alături de cei peste 1400 de voluntari, pentru protejarea mediului înconjurător şi implicit 
pentru diminuarea dezechilibrului generat de defrișările masive din România. 
  Şi cum acțiunile pentru protejarea mediului înconjurător nu se opresc doar la aplicarea de 
sancțiuni a celor care nu respectă legislația în vigoare, subunitatea a participat activ şi la acțiuni de 

ecologizare. 
   La sfârșit de an, Jandarmii 
năsăudeni au fost Moș Crăciun pentru cele 
4 familii din localitatea Şanţ care au rămas 
fără case în urma unui incendiu şi pentru o 
familie nevoiașă cu 8 copii, din Dumitra. 
Acestora le-au fost oferite în pragul 
Crăciunului sume de bani, îmbrăcăminte şi 
încălțăminte adecvate sezonului rece, dar şi 
diverse obiecte sau bunuri şi alimente 
neperisabile. 
   
  CONCLUZIE 
  Rezultatele obținute de 

Detașamentul de Jandarmi Năsăud în anul 2019 sunt o consecință a flexibilității în fața 
provocărilor determinate de evoluția tot mai accelerată a evenimentelor. Astfel, prin 
modernizarea concepției de executare a misiunilor, eforturile principale au fost orientate pentru 
asigurarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, 
protejarea proprietății publice şi private. 
  Contextul socio-politic actual, pune Jandarmeria Română în fața unor noi provocări care 
constituie nu numai dificultăți ci şi oportunități menite să deschidă noi perspective de consolidare, 
dezvoltare şi diversificare a capabilităților instituționale. 
  Cu o prezență activă în viața comunității, Jandarmeria Năsăud reprezintă o forță flexibilă şi 
interoperabilă aflată permanent în serviciul cetățenilor, care răspunde afirmativ, ori de câte ori 
prezenţa îi este solicitată şi indiferent de riscurile asumate sau de dificultatea misiunilor 
încredințate. 
  Mulțumesc reprezentanților instituțiilor cu care cooperăm, reprezentanților mass-media 
pentru relaționare şi prezentarea obiectivă a activității subunității şi cetățenilor care ne-au sprijinit 
în asigurarea unui climat de liniște în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea! 

 

ACTIVITATEA PE ANUL 2019 A SECȚIEI DE POMPIERI NĂSĂUD 
 
 Misiunea instituție  
  De a asigura în raioanele de intervenție ale celor trei subunități, în mod unitar și 
profesionist, managementul situațiilor de urgență. Subunitatea de intervenție reprezintă structura 
de bază, destinată să asigure îndeplinirea misiunilor specifice în raionul de intervenție.  
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  Raionul de intervenție al Secției de pompieri Năsăud este asigurat de cele trei gărzi de 
intervenție, are o suprafață de aproximativ 1 200 km pătrați, cuprinde un număr de 3 orașe, 35 
comune, 78 sate, însumând o populație de aproximativ 153 611 locuitori. 
  Obiectivul fundamental al activității  desfășurate la nivelul instituției  
  Activitatea de bază a subunității este cea de intervenție în localități, la obiective 
economice, în instituții publice, la persoane fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate 
din raioanele de intervenție.  
  Obiectivele derivate / specifice 
  Subunitățile de intervenție au următoarele obiective specifice: 

- Organizarea și desfășurarea intervenției operative; 
- Acordarea primului ajutor medical calificat de urgență în faza prespitalicească; 
- Executarea descarcerării și acordarea asistenței medicale de urgență; 
- Cunoașterea raionului de intervenție; 
- Asigurarea  realizării serviciului de permanență; 
- Asigurarea  întreținerii și exploatării tehnicii de intervenție și a tuturor bunurilor 

existente; 
- Asigurarea raportării datelor și întocmirea documentelor de intervenție; 
- Cooperarea cu serviciile publice și private de urgență, cu alte subunități. 

 
 EVALUARE SPECIFICĂ – În plan operațional 
 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.  
  Situații de urgență în anul 2019: - 4735  

➢ Incendii – 147; 
➢ Asistență medicală - 4158; 
➢ Descarcerare – 96; 
➢ Alte situații de urgență - 313. 

   
PERSOANE ȘI BUNURI SALVATE ÎN URMA INTERVENȚIILOR LA INCENDII 

- persoane salvate – 14; 
- animale salvate  –  69; 
- păsări salvate    – 155; 

  Valorile estimative apărute în urma evenimentelor au fost: 
- bunuri salvate – 16.875.400 lei; 
- bunuri distruse – 3.434.900 lei. 

 
  Situația intervențiilor la incendii în anul 2019 – Năsăud – 57. 
  Principalele cauze probabile de incendiu stabilite de comandanții intervențiilor au fost: 
echipamente electrice defecte sau improvizate coșuri de fum defecte sau necurățate, foc deschis, 
acțiuni intenționate, alte împrejurări. 
  Incendiu de amploare 
  Se poate evidenția incendiul din localitatea Șanț, produs la un grup de locuințe, unde au 
fost afectate 5 case de locuit și 7 anexe gospodărești. 
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  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.  
    
   Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat SMURD – 1 401 intervenții. 
  Timpul mediu de răspuns al intervențiilor SMURD în anul 2018 a fost de 17 minute și 29 
secunde. 
   Descarcerări garda de intervenție Năsăud - 69 
   Protecția comunităților 
  În cursul anului 2019 s-a intervenit la un număr de 243 alte situații de urgență precum: 
asistență persoane, salvări animale, fenomene meteo periculoase, evacuarea apei în urma 
inundațiilor, înlăturarea elementelor de construcție, degajare arbori, exerciții și recunoaștere în 
teren. 
   Situația serviciilor pentru situații de urgență voluntare  
  Pe timpul situațiilor de urgență avute în raioanele de intervenție ale subunităților, a fost 
solicitat sprijinul serviciilor voluntare, constatându-se că sunt de un real ajutor în asigurarea primei 
intervenții. 
  În planul activității de prevenire 
  Acțiunile de protecția comunităților au continuat prin activitățile de informare preventivă a 
populației. Activitatea de recunoaștere și informare preventivă se materializează prin cunoașterea 
localităților și obiectivelor din raionul de intervenție  de întreg personalul operativ, finalizându-se 
prin întocmirea documentelor conform legislației în vigoare – fișe de recunoaștere, planuri de 
intervenție, planuri operative, fișe obiectiv –  care sunt la dispoziția întregului efectiv.  
  În plan legislativ 
  În cursul anului precedent au fost elaborate, emise și transmise diferite legi, ordine, 
regulamente, proceduri, precum și planuri de măsuri pentru a îmbunătății activitatea pe care 
subunitatea o desfășoară. Toate acestea au fost însușite de personalul secției. 
 
  În planul activității de pregătire și dezvoltare personală 

1. Pregătirea și formarea personalului operativ s-a desfășurat în centrele de pregătire, 
prin cursuri și stagii de formare profesională cu participarea următorului număr de 
persoane:  
- pregătirea în acordarea primului ajutor modulul I  –  3 subofițeri;  
- pregătirea în acordarea primului ajutor modulul II  – 4 subofițeri; 
- reinițiere (stagiu de pregătire a pers. paramedical)  – 8 subofițeri. 

2. Exerciții și recunoaștere în teren: 
-   39 exerciții cu forțe și mijloace în teren; 
- 121 recunoașteri în teren. 

  3. Pregătirea personalului cu tehnica nouă din dotare. În anul 2019 s-a continuat procesul 
de pregătire a personalului prin antrenamente cu tehnică nouă, exerciții practice cu tematică în 
acordarea primului ajutor medical și tehnici de descarcerare din vehicule, activitate la care a fost 
implicat și personal din cadrul serviciului de ambulanță. 
  4. Concursuri.  În anul 2019, echipajul de prim ajutor format din plt. Ceșa Pavel, plt.maj. 
Țeranu Cosmin și plt.maj. Floroaie Nicolaie,  s-a clasat pe locul II la concursul zonal de descarcerare 
și prim ajutor. 
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 Au fost folosite cu eficiență autospeciale și mijloace din dotarea subunității pentru 
protejarea, salvarea și evacuarea persoanelor aflate în pericol, pentru limitarea distrugerilor, 
lichidarea și înlăturarea urmărilor provocate de incendii, precum și pentru eficientizarea 
consumului de carburanți. 
  În plan mediatic 
  Situațiile de urgență mai deosebite la care s-a intervenit au fost redate în presa locală, 
județeană și la nivel național, atât de la fața locului cât și prin sprijinul purtătorului de cuvânt care 
s-a implicat cu fiecare ocazie. 
 
 
 

  ACTIVITATEA PE ANUL 2019 A SPITALULUI ORĂȘENESC  
„DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD   

 
   

VIZIUNE: 
         Ne propunem ca, Spitalul orășenesc ,,Dr. George Trifon” Năsăud  să devină un bun furnizor 
de servicii medicale din regiune prin: diversificarea serviciilor pentru populația deservită, 
respectarea drepturilor pacienților, îmbogățirea echipei medicale precum şi atragerea unor 
specialiști pentru a ocupa posturile vacante.  
  MISIUNE: 
           Misiunea Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud  este aceea de a îmbunătății 
sănătatea comunității din arealul pe care-l deservește și de a excela la capitolul calitatea serviciilor 
prestate pacienților. Să căutăm soluții concrete pentru asigurarea educării continue a personalului 
medical, asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea  profesională și nu în ultimul rând, 
asigurarea unui mediu optim pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punctul de 
vedere al prevenției, diagnosticării și tratamentului, în conformitate cu legislația în vigoare.  
            Acordarea celor mai bune servicii medicale bazate pe eficiență, eficacitate și calitate, au 
drept scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite prin: adaptarea serviciilor 
medicale la nevoile populației deservite; creșterea calității serviciilor medicale; îmbunătățirea 
continuă a factorilor implicați în asigurarea satisfacției pacientului și a personalului angajat;  
creșterea gradului de informare a pacienților și populației, asupra tipurilor de servicii medicale 
oferite în cadrul Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud. 
  Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud unitate sanitară publică înființată in baza 
Legii 3/1978, art.26 și își schimba denumirea în forma actuala în baza ordinului MS  92/8.02.2003, 
este un spital de categoria a IV - a cu nivel de competență mare și nivel acreditat conform 
Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.603 din 
29.09.2016. 
  Echipa managerială a Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a fost formată în 
anul 2019 din: 
Manager – jur. Marcu Daniel 
Director medical – Dr. Mureșan Liana Adela 
Director financiar – interimar – contabil ec. Pop Ana  
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Activitățile importante realizate în cadrul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud sunt: 
  ÎN DOMENIUL SERVICIILOR MEDICALE: 
  În anul 2019, în cadrul secțiilor și compartimentelor cu paturi s-au internat un număr de 
5.087  pacienți în forma de spitalizare continuă, cu o durată medie de spitalizare de 5.73 zile, ICM 
1,1587 și o rată de ocupare a paturilor de 48.72 %. 
  Contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud pentru furnizarea 
serviciilor medicale la nivelul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a fost realizat după 
cum urmează: 
 

Anul 2019 

Tipul serviciilor 
Total sumă 
contractată 

Total servicii 
realizate –  

validate 
Total servicii 

facturate 

Total servicii 
decontate 

Spitalizare 
continuă DRG 7.624.454 8.525.419 

 
7.624.014 

 
7.007.724 

Spitalizare de zi 949.110 1.110.401 949.046 875.524 

Investigații paraclinice radiologice      62.299 
 

62.284 
 

62.284 57.102 
 

Investigații paraclinice de 
anatomie patologica 

11.136 
 

10.960 10.960   10.140 

OG 114/2017 12.775.704 12.775.704 12.775.704 12.778.704 

Servicii clinice în Ambulator 1.301.256 1.301.256 1.301.256 1.212.224 

Proceduri BFT 139.128 139.102 139.102 127.332 

Medicamente personal 
contractual 

127.063 127.063 127.063 125.990 

TOTAL SERVICII MEDICALE 22.990.150 24.052.189 22.989.429 22.194.740 

 
 ÎN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL: 
  Spitalul orășenesc Dr. George Trifon Năsăud este o instituție publică finanțată integral din 
venituri proprii, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Năsăud și funcționează pe 
principiul autonomiei financiare. 
  Veniturile Spitalului, cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 
provin din următoarele surse: 

• venituri din contractele încheiate cu CAS Bistrița-Năsăud pentru servicii medicale; 

• venituri din contractele încheiate cu CAS Bistrița-Năsăud pentru finanțarea influentelor 

salariale conform OG 114/2017;  

• venituri din Bugetul Ministerului Sănătății din Bugetul de stat pentru  finanțarea 

Programelor Naționale de Sănătate pentru TBC; 

• venituri din prestări servicii;  

• venituri din închirieri; 

• venituri din donații și sponsorizări; 



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

                                                 

Pagină 66 din 73 

 

• venituri din subvențiile bugetului local și Ministerul Sănătății pentru procurare obiective 

de investiții. 

•  Structura Veniturilor: 
În  anul 2019, Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, a realizat următoarele: 

• 1. Venituri din contractele cu CAS Bistrița-Năsăud: 

   -lei- 

Tipul de serviciu Buget 2019 

Încasări 
2019 

aferente 
serviciilor 
prestate 

În anul 2019 

Grad de 
realizare 

% 

Servicii medicale spitalicești  
9.394.000 8.087.269 86,09% 

Servicii medicale efectuate în 
Ambulatoriul integrat inclusiv BFT, 
medicamente peronal contractual 1.800.000 1.481.671 82,32% 

Investigații paraclinice 100.000 67.242 67,24% 

Influente salariale conform OG 
114/2007 

13.160.000 12.775.704 97,08% 

Servicii spitalicești, servicii ambulatorii 
și investigații aferente anului precedent 
și 
încasate în anul curent 

598.000 597.312 99,88% 

Total 
25.052.000 23.009.198 91,85% 

• 2.Venituri din transferuri 

Bugetul de stat, din care: Buget 2019 Încasări 
Anul 2019 

Grad de realizare 
% 

Acțiuni de sănătate 1.273.000 1.254.000 98,51% 

Programe naționale de sănătate 24.000 17.000 70,83% 

Total 1.297.000 1.271.000 98% 

 

• 3. Alte venituri 

Denumire Buget 2019 Încasări 
Anul 2019 

Grad de realizare 
% 

Venituri din închirieri 39.000 38.003 97,44 % 

Venituri din prestări servicii 331.000 342.118 103,36 % 

Venituri din valorificări de bunuri 2.000 308 15,40 % 

Subvenții de la bugetele locale pentru 50.000 50.000 100 % 
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finanțarea cheltuielilor 100 % curente 
din domeniul sănătății  

Subvenții de la bugetele locale pentru 
finanțarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății 

150.000 150.000 100 % 

Subvenții din venituri proprii ale MS 
către bugetele locale pentru finanțarea 
investițiilor în sănătate 

1.316.000 1.314.327 99,87 % 

Împrumut din excedent pentru 
acoperirea cheltuielilor 

1.078.025 768.899 71,32 % 

TOTAL  2.966.025 2.663.655 89,81 % 

  Veniturile din închirieri se constituie din încasările în numerar și prin virament bancar a 
sumelor provenite din închirierea spațiilor aflate în administrarea  funcționează Spitalului 
orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud. 

Valoarea veniturilor din concesiuni și închirieri încasate în anul 2019 este de 38.003 lei, 
suma de 0 lei fiind virată către Consiliul Local al orașului Năsăud, ca proprietar al clădirilor în care 
funcționează Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon”. 

Veniturile din prestări servicii medicale sunt realizate din încasările în numerar de la 
pacienți pentru analize de laborator sau diverse servicii efectuate în ambulatoriul de specialitate 
al spitalului, precum și din încasările prin virament bancar de la instituțiile cu care spitalul are 
încheiate contracte de prestări servicii. 

 
STRUCTURA CHELTUIELILOR 

- lei -  

CHELTUIELI BUGET 
2019 

PLĂȚI 
EFECTUATE 

2019 

Grad de 
 realizare 

% 

Cheltuieli 29.315.000 26.943.853 91.92 % 

Cheltuieli de personal 21.778.000 21.419.108 98.36 % 

Bunuri și servicii, din care:      
 

  Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli raportat la bugetul de venituri si 
cheltuieli este de 74,29% iar în execuție este de 84.83 %. 
  Ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii în total cheltuieli, raportat la bugetul de venituri 
si cheltuieli este de 16.35 %, iar în execuție este de 12.47 %. 
  Ponderea cheltuielilor cu burse si fond de handicap  în total cheltuieli, raportat la bugetul 
de venituri si cheltuieli este de 0.71 %, iar în execuție este de 0.76 %. 
  Ponderea cheltuielilor de capital raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli este de 8.65 % 
iar în execuție este de 1.94 %. 

  ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE: 
Resursele umane ale Spitalului orășenesc Dr. George Trifon Năsăud  la finele anului 2019, 

totalizează 299 posturi normate (spital -252, Ambulator 32, buget-12) din care 247 ocupate, 

(unele categorii de personal-cumul de funcții -16 persoane sunt încadrate cu ½ norma)  

structurate în următoarele categorii: 
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Comitet director - 3 (normate) – 1 (ocupat) - 2 interimar (dir. 

financiar, dir. medical) 

Medici - 46 (normate)  – 30,5 (ocupate) 

Medici rezidenți - 5 (normate)  –      5 (ocupate) 

Alt personal superior sanitar 

(farmacist, biolog, psiholog) 

- 3 (normate)  –      2 (ocupate) 

Asistenți medicali - 124 (normate)  – 108 (ocupate) 

Registratori medicali - 2 (normate)   – 2 (ocupate) 

Personal auxiliar (infirmiere, 

îngrijitoare, brancardieri, 

spălătorese, garderobiere) 

 

- 66 (normate)    – 56,5 (ocupate) 

Biroul de management al 

calității serviciilor medicale 

 

- 3 (normate)    – 2 (ocupate) 

 

Muncitori - 28 (normate)   –  22,5 (ocupate) 

Personal TESA -  18 (normate)l  –    16 (ocupate) 

 În  cursul anului 2019 au fost încheiate un număr de 32 de contracte individuale de muncă, 

astfel: 

Medici - 17 (contracte individuale cu norma 

întreagă și contracte de muncă cu timp 

parțial 

Medici rezidenți - 0 contracte 

 

Alt personal sanitar superior  0 contracte. 

 Asistenți medicali 
- 3 contracte 

 Personal auxiliar 
- 5 contracte 

 Personal TESA 
- 2 contracte 

 Muncitori 
- 4 contracte 

 BMCSM 
- 1 medic 

  Au fost întocmite:  
- 285 decizii, având ca obiect: (încadrare personal, încetarea contractului individual de muncă; 
suspendarea contractelor muncă; acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de 
până la doi ani, precum și prelungirea acestuia; punerea în aplicare a prevederilor legale; 
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sancționarea disciplinară; încetarea suspendării si reluarea activității; constituirea comisiilor 
pentru cercetare disciplinară; suspendarea raporturilor de serviciu). 
- 226 acte adiționale privind modificarea: (drepturilor salariale; locului muncii; atribuțiile 

postului; durata muncii; felul muncii (funcția/meseria), continuare activitate persoane care au 

fost încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată. 

  Au fost calculate/completate/ eliberate și întocmite: 
   -  300  foi colective de prezență; 

 - 237 adeverințe medicale, adeverințe de venit și  adeverințe privind vechimea totală în 

muncă; 

  - 207 certificate de concediu medical; 

  -   22 diverse. 

  Au fost  verificate in calculator 2457 certificate concediu medical eliberate de medicii din 

cadrul spitalului (transmise la CAS B-N). 

   S-au centralizat un număr de 521 chestionare de satisfacție pacienți/ personal. 

 

ÎN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE, CONTRACTARE ȘI APROVIZIONARE: 
 
  În  cursul anului 2019 s-au efectuat în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice 
următoarele achiziții/proceduri de achiziție: 
- Peste 2000 de cumpărări directe; 

- O procedură de licitație deschisă având ca obiect aparatura medicală, după cum urmează: 

- Ecograf Doppler tip Acuson Juniper în valoare de 158.508 lei cu TVA; 

- Analizor pentru determinarea electroliților în valoare de 12.495 lei cu TVA 

- Analizor automat de hematologie în valoare de 58.107,70 lei cu TVA 

- Centrifugă laborator (2 bucăți) în valoare de 10.710 lei cu TVA 
- Autoclav în valoare de 21.420 lei cu TVA 
- Masa electrică pentru consultații și intervenții ginecologice (2 buc.) în valoare de 

29.483,44 lei cu TVA 
- Masa operaţie electrohidraulică (2 buc.) în valoare de 80.920 lei cu TVA 
- Aparat de anestezie medicală în valoare de 104.994,05 lei cu TVA 
- Video Colonoscop în valoare de 99.960 lei cu TVA 
- Aparat ventilație mecanică  în valoare de 59.738,18 lei cu TVA 
- Monitor pacient funcții vitale (15 buc.) în valoare de 38.109,75 lei cu TVA 
- Analizor automat de biochimie în valoare de 98157,15 lei cu TVA 
- Sistem automat de imunologie în valoare de 59901,03 lei cu TVA 
- Hota aspirație histologie în valoare de 11281,20 lei cu TVA 
- Injectomate (10 buc.) în valoare de 25109 lei cu TVA 
- Cardiotocograf în valoare de 9222,50 lei cu TVA 
- Lampa chirurgicala LED cu satelit în valoare de 32368 lei cu TVA 
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ÎN DOMENIUL TEHNIC- ADMINISTRATIV 
 

  În cursul anului 2019 au avut loc lucrări de igienizare, zugrăvire, compartimentări, instalație 
apă-canal, instalații electrice. 
  Spațiile au fost dotate cu mobilierul aferent destinației lor. 

 
  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „Spitalul Orășenesc Năsăud” a achiziționat si 
transferat cu titlu de donație, în gestiunea spitalului, următoarele echipamente si produse: 
Defibrilator cu accesorii, Ecograf Doppler color si accesorii, cu 4 sonde, Sistem monitorizare 
pacient ( 3 monitoare funcții vitale), Aspirator secreții de mare putere, EKG 12 canale, 
Electrocauter, Ventilator mecanic, Masa de operaţie electrică, Bancă cu 3 locuri (3 buc.), Banca cu 
2 locuri (2 buc.), Dulap metalic cu 2 uși (4 buc.), Multifuncțională laser, Computer (2 buc.), 
Monitor LED (2 buc.), Cântar adulți (2 buc.), Suporți perfuzie (5 buc.), Scaun recoltare sânge, 
Paravan medical în 3 foi (4 buc.), Pat terapie intensiva electric cu telecomandă, Masa 
instrumentar inox cu 3 rafturi (2 buc.), Lampa bactericida cu ultraviolete (2 buc.), Scaune medici (2 
buc.), Targă transport pacienți. 
 

ÎN DOMENIUL  SUPRAVEGHERII ȘI CONTROLUL  INFECȚIILOR NOSOCOMIALE 

 
 1. S-au efectuat un număr de 4782 acțiuni DDD: 

          -        6 deratizări;  
- 38116 dezinfecții; 
-     960 dezinsecții.  

2. În vederea supravegherii condițiilor igienico-sanitare din secții şi compartimente, a 
eficientei procedurilor de dezinfecție şi sterilizare, s-au prelevat 65 de probe de 
autocontrol bacteriologic: 

 
-  483 probe de pe suprafețe;  

- 15 probe de sterilitate; 

- 136 probe de aeromicroflora; 
 

-  26  probe de pe mâinile personalului. 
 

3. Pentru supravegherea cazurilor de boli transmisibile s-au efectuat 1 anchete 

epidemiologice pentru cazurile internate în secțiile aparținând spitalului.  

 
       ACTIVITATEA S.V.S.U. DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂSĂUD ÎN ANUL 2019 

 
 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 
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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 2019 au fost actualizate și modificate planurile de intervenție în 
conformitate cu legislația nou apărută după cum urmează: 
 1. Planul de evacuare în caz de dezastre sau calamități majore. 
 2. Planul de acoperire a riscului și intervenție în caz de calamității. 
 3. Planul de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor. 
 Nivelul capacității de protecție civilă. Înștiințare-alarmare-comunicații. 
 Comitetul pentru Situații de Urgență, formațiunile de intervenție organizate în cadrul 
Primăriei oraș Năsăud dispune de următoarele dotări privind alarmarea populației și comunicarea 
între echipele de intervenție astfel: 
 - trei sirene electronice de 600 W acționate centralizat din centrală de alarmare pe unde 
radio și 3 sirene electrice acționate manual.  
 - stație meteorologică electronică racordată la stația de alarmare a orașului Năsăud. 
   Adăpostirea. 
  În orașul Năsăud gradul de adăpostire a populație și salariaților este asigurat în proporție 
de 18% în adăposturi de protecție civilă și 82% în adăposturi neamenajate și subsoluri ale 
populației. 
  Protecția nuclear, bacteriologică și chimică. 
  În dotarea I.S.U. Năsăud există 2 aparate de măsurare a nivelului radiațiilor;    
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 picamer, 1 circulă portabilă. 
 În cursul anului 2019 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a desfășurat activități și 
intervenții după cum urmează: 
 1. În perioada 01.01.2019-31.03.2019, respectiv 01.12.2019-31.12.2019,  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 2019 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 ,,Zilelor 
Năsăudului”; 
 - asigurarea logisticii și a măsurilor de ordine publică cu ocazia organizării ,,Târgului de 
Crăciun”. 
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OBIECTIVE ALE ADMINISTRAȚIEI LOCALE PENTRU ANUL 2020 
 
 

 În anul 2020, se prefigurează o serie de obiective menite să ducă la dezvoltarea orașului 
Năsăud, prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană, de la bugetul de stat (fonduri 
guvernamentale) și din bugetul local. 
 

Proiecte noi pe care dorim să le  demarăm  în anul 2020 
 

REABILITAREA/ ASFALTAREA PRINCIPALELOR STRĂZI DIN ORAȘ – un număr de 11 străzi 
cu trotuarele adiacente, din orașul Năsăud, vor fi modernizate și asfaltate.  
             Un prim proiect care prevede asfaltare a 7 străzi din orașul Năsăud, a cărui 
contract de finanțare a  fost semnat în anul 2019, este proiectului “CREȘTEREA 
MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”. Proiectul 
prevede:  

• Reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor pentru 7 străzi din oraș: 
Str. Comoarei, Str. Avram Iancu, Str. Vasile Naşcu, Str. Tudor Vladimirescu, Str. 
Dumitru Vârtic, Str. Andrei Mureşanu (finalizată) şi Str. Crişan.  

• Achiziționarea a 5 autobuze electrice - trei autobuze electrice mici, de 11 locuri și 2 
mari, de aproximativ 26 locuri.  

• Construirea unui depou aferent transportului public local de călători inclusiv 
infrastructura tehnică aferentă. 

• Construirea a 32 de stații de așteptare pentru călători. 

• Crearea unui sistem de management al traficului si „e-ticketing”.  
              Cel de-al doilea proiect inițiat de administrația locală și depus spre finanțare în 
cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții (F.D.I.) este proiectul REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, L = 868 ml, proiect ce prevede reabilitarea 
infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor, pentru 4 străzi din oraș:  Str. Viei, Str. Iuliu 
Moisil, Str. Cloșca și Str. Valea Podului. 

 

REGENERARE URBANĂ A CARTIERULUI DE 
BLOCURI “GRĂNICERI SUD” -  amenajare 
spații verzi, iluminat public eficientizat, 
amenajare parcări  și anvelopări de blocuri 
de locuințe. 

“COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI 
DE AGREMENT ÎN ORAȘUL NĂSĂUD” -  o 
investiție de aproximativ 8 milioane de 
euro, cu finanțare de la bugetul de stat și 
co-finanțare de la bugetul local.   

 

REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE 
ȘCOLI DIN ORAȘUL NĂSĂUD  - 
Reabilitarea/modernizarea și dotarea 
Colegiului Național “George Coșbuc”  (din 
fonduri europene sau de la bugetul de stat, 
în valoare aprox. de 5 milioane de Euro),  
Eficientizarea clădirii Liceului Economic (din 
Fonduri norvegiene) și anveloparea clădirii 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 

VARIANTĂ OCOLITOARE  A ORAȘULUI 
NĂSĂUD -  realizarea a unei variante 
ocolitoare pentru orașul Năsăud, în lungime 
de 4,5 km și a unui pod peste râul Someș, în 
valoare de aproximativ 9,5 milioane de 
Euro.  
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Năsăud (din buget local).  
 

 Pe lângă aceste 5 mari proiecte pe care dorim să le realizăm împreună cu echipa Primăriei 

Orașului Năsăud și cu sprijinul dumneavoastră, a contribuabililor persoane fizice și juridice, pentru 

anul 2020 conturăm și alte proiecte importante pentru comunitate, cum ar fi:  

11. Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud. 

12. Modernizare și dotare sală de sport aparținând de Școala de Aplicație și amenajare curte 

interioară. 

13. Achiziționarea de teren pentru extinderea cimitirului multiconfesional al orașului Năsăud. 

14. Reasfaltare și rebordurare a  principalelor străzi din cartierul de blocuri năsăudean. 

15. Realizarea unui nou Plan Urbanistic General al orașului Năsăud. 

16. Digitalizarea activității administrației publice locale. 

17. Proiecte educaționale și culturale pentru oraș.  

18. Continuarea implementării proiectelor câștigătoare. 

  Vă mulțumesc pe această cale pentru contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, la 

dezvoltarea comunității și vă invit să vă implicați și în continuare în proiectele de viitor ale orașului 

nostru. 

 Cu stimă,  

 
  

Primarul orașului Năsăud,  
Mircea Romocea  
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ANEXA privind achizițiile publice locale derulate în anul 2019 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 
395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare ale legii, în decursul anului 2019 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 2019 este de 11.345.744,99 lei (inclusiv TVA). În anul 2019 s-au finalizat: 7 proceduri simplificate online pentru 
achiziția de lucrări și servicii, se derulează o procedură simplificată online pentru achiziție servicii de proiectare și lucrări de construcții-
montaj iar o procedură de achiziție de lucrări de construcții-montaj a fost anualtă de mai multe ori, întrucât nu s-a depus nici o ofertă. 

Achizițiile publice realizate în anul 2019 sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos: 
 
 

PROCEDURI DE ACHIZIŢII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2019 

Nr. 
crt
. 

Obiectul contractului (produse, servicii, 
lucrări) 

Cod CPV 
Număr și 

dată contract 

Valoarea 
contractului (lei, 

fără TVA) 

Valoarea 
contractului 
(lei, inclusiv 

TVA) 

Sursa de 
finanțare 

Executant/ 
prestator 

Proceduri simplificate online finalizate/atribuite 

1 

Servicii de furnizare energie electrică, inclusiv transportul și 
distribuția acesteia, pentru punctele de consum din 
proprietatea Orașului Năsăud și pentru iluminatul public 
stradal  

Nr. 27515 din 
19.04.2019 

 
29.800 35.462 

Buget local 
S.C. E.ON 
Energie 

Romania S.A. 

2 

 
Lucrări de reparații trotuare situate în parcul Ferdinand și 
înlocuire borduri pe bulevardul Grănicerilor, de la strada Valea 
Caselor  până la intersecția cu strada Miron Cristea 

Nr. 31714 din 
18.06.2019 

292.011,43 347.493,60 

Buget local 
S.C. Iones-
Sacis Serv 

SRL 



3 

„Reabilitare și modernizare străzi în orasul Nasaud, judetul 
Bistrita-Nasaud, L=868 m” – realizare PT+DDE, documentații 
pentru avize, acorduri și autorizații și asistență tehnică din 
partea proiectantului pe perioada desfășurării lucrărilor 

Nr. 36286 din 
26.08.2019 

22.500 26.775 

Buget Local 
S.C. Via Pro IT 

Consulting 
SRL 

4 

 
Achiziție servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza PT 
si executie lucrari de constructii, instalatii si echipamente 
tehnologice si functionale pentru obiectivul 
 “Reabilitare si dotare  cladire existenta pentru proiectul 
Centru de zi pentru persoane varstnice si unitate de ingrijire la 
domiciliu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud” 

Nr. 42714 din 
23.12.2019 

1.681.584 2.001.084,96 

POR +buget 
local 

Asocierea 
Instala 

Constructnor
d SRL – 

Unidal Grup 
SRL 

5 

Servicii de deszăpezire a străzilor din oraşul Năsăud judeţul 
Bistriţa-Năsăud, și din localitățile aparținătoare Lușca și Liviu 
Rebreanu, în sezonul rece 2019-2020 
 

Nr. 42552 din 
19.12.2019 

168.067,22 200.000 
Buget local 
S.C. Gironic 

Star Com SRL 

6 

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza PT si 
Executie Lucrări de constructii, instalatii si echipamente 
tehnologice si functionale pentru obiectivul ”Amenajare 
parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor-sud din orașul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” 

Nr. 40470 din 
11.11.2019 

966.836,99 1.150.536,01 

Buget local 
Asocierea 
S.C. Dimex 

2000 
Company SRL 
– S.C. Drum 
Proiect SRL 

7 

 
Achiziție servicii de proiectare faza documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții (DALI),  a studiului geotehnic, a 
studiului topografic cu releveul construcției, a expertizei 
tehnice  și  auditului energetic pentru proiectul „Creșterea 
eficienței energetice a Liceului economic Năsăud, judetul 
Bistrita-Năsăud” 

Nr. 23469 din 
27.02.2020 

27.000 32.130 

Buget local 
S.C. 

Techmedia 
Electronics 

S.RL. 

 TOTAL 3.187.799,64 3.793.481,57  

 Proceduri simplificate online – în derulare 

1 
 
Achiziție de servicii de proiectare (PT +DDE +documentații 
avize și acorduri și asistență tehnică din partea proiectantului 

Se va încheia 
contractul cu 

ofertantul 

Valoare ofertată 
2.934.946,03 lei 

3.492.585,77 
PNDR 

 



și execuție lucrări în vederea implementării proiectului 
„Eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc Dr. George 
Trifon, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea 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” 

câștigător 

Proceduri simplificate online – anulate (nu s-au depus oferte) 

 
Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din 
orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, achiziție lucrări C+M 

 
Valoare 
estimată 

4.761.391,35 lei 
5.666.055,70 

FEDR +buget 
local 

Achiziționări directe de lucrări și servicii pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile 

1 

Achiziție lucrări de construcții-montaj pentru obiectivul 
”Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea 
componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud” 

24726 din 
01.03.2019 

381.492,59 453.976,18 

GAL 
S.C. Iones 
Sacis Serv 

S.R.L. 

2 
Achiziție lucrări de construcții-montaj pentru obiectivul 
”Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea 
componentă Lusca, oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” 

24725 din 
01.03.2019 

398.195,34 473.852,45 

GAL 
S.C. Iones 
Sacis Serv 

S.R.L. 

3 

Achiziție servicii de dirigenție de șantier  pentru obiectivul 
”Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea 
componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud” 

26364 din 
28.03.2019 

12.000 14.280 

GAL 
S.C. AITC 

Consulting 
SRL 

4 

Achiziție servicii de dirigenție de șantier  pentru obiectivul 
”Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea 
componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud”   

26365 din 
28.03.2019 

12.000 14.280 

GAL 
S.C. AITC 

Consulting 
SRL 

5 

Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului 
„Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul 
„Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire 
la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud 

28502 din 
24.04.2019 

8.000 9.520 

POR, Axa 8 
S.C. „Konic 

Napoca 
Management 

Romania” 
S.R.L. 



6 

Servicii de consultanță în managementul de proiect in cadrul 
proiectului „Reabilitare și dotare clădire existentă pentru 
proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de 
îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud 

29964 din 
23.05.2019 

58.850 70.031,50 

POR, Axa 8 
S.C. Napoca 

Management 
SRL 

7 

Servicii de consultanță, consiliere și asistență în vederea 
inițierii și derulării procedurii de achiziție publică, inclusiv 
experți cooptați pentru achiziționarea de servicii de proiectare 
faza PT+DDE, întocmire documentații pentru avize, acorduri și 
autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pe 
perioada desfășurării lucrărilor și execuție lucrări pentru 
proiectul ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru 
proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de 
îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud 

33798 din 
25.07.2019 

24.990 29.738,10 

FEDR +buget 
local 

S.C. Casior 
Impex S.R.L 

8 
Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului 
„Eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc Dr. George 
Trifon, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, 

33594 din 
19.07.2019                 

8.400 9.996 

FEDR +buget 
local 

S.C. „Konic 
Napoca 

Management 
Romania” 

S.R.L., 

9 
Servicii de management proiect în vederea implementării 
proiectului „Eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc Dr. 
George Trifon, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

33799 din 
25.07.2019 

60.000 71.400 

FEDR +buget 
local 

S.C. Konic 
Management 

SRL 
 

10 
Servicii de organizare achiziții în vederea implementării 
proiectului „Eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc Dr. 
George Trifon, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, 

33844 din 
26.07.2019 

18.000 21.420 

FEDR +buget 
local 

S.C. Spes 
Consulting 

S.R.L. 

11 
Servicii de organizare achiziții în cadrul proiectului ”Creșterea 
mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

41193 din 
21.11.2019 

59.540 70.852,60 

FEDR +buget 
local 

S.C. Spes 
Consulting 

S.R.L. 

12 Servicii de management proiect în vederea implementării 40536 din 90.000 107.100 FEDR +buget 



proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, 
județul Bistrița-Năsăud” 

12.11.2019 local 
S.C. Napoca 

Management 
SRL 

13 
Servicii de informare și publicitate în cadrul implementării 
proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, 
județul Bistrița-Năsăud” 

41192 din 
21.11.2019 

7.700 9.163 

FEDR +buget 
local 

S.C. Konic 
Management 

SRL 

 TOTAL 1.139.167,93 1.355.609,83  

Achiziții directe pentru care s-au încheiat contracte 

1 Întreţinere rețele de iluminat public stradal în oraşul Năsăud 
28681 din 

03.05.2019 
107.925 128.430,75 

S.C. 
„Electrotrust

” S.R.L., 

2 
Iluminat ornamental festiv -  Contract de locațiune şi prestări 
servicii 
 

40877 din 
18.11.2019 

56.000 66.640 

S.C. „Nepos 
Magic 

Electric” 
S.R.L. 

3 Achiziție gaze naturale 
27278 din 

12.04.2019 
84.626,65 100.705.71 

S.C. E.ON 
ENERGIE 

ROMANIA 
S.A. 

4 
Servicii de curăţenie şi întreţinere la adăpostul pentru câinii 
fără stăpân al Primăriei orașului Năsăud 

28571 din 
25.04.2019 

34.896,96 34.896,96 
S.C. „Local 

Serv Năsăud” 
S.R.L. 

5 
Servicii de întreținere de întreținere a spațiilor verzi din orașul 
Năsăud și localitățile aparținătoare Lușca și Liviu Rebreanu 

24637 din 
28.02.2019 

79.350 79.350 
S.C. „Local 

Serv Năsăud” 
S.R.L. 

6 
Servicii de întreținere de întreținere a spațiilor verzi din orașul 
Năsăud și localitățile aparținătoare Lușca și Liviu Rebreanu  

41547 din 
28.11.2019 

8.308,80 8.308,80 
S.C. „Local 

Serv Năsăud” 
S.R.L. 

7 
Servicii de curăţenie şi întreţinere în piaţa agroalimentară şi in 
hala de desfacere a produselor lactate din oraşul Năsăud 

28568 din 
25.04.2019 

52.345,44 52.345,44 
S.C. „Local 

Serv Năsăud” 
S.R.L. 

8 
Achiziție servicii de proiectare și stabilirea soluției de 
remediere a degradărilor apărute în urma viiturii din data de 
16.06.2019 pe DC  2F din cartierul Lușca, oraș Năsăud, inclusiv 

33837 din 
26.07.2019      

11.500 11.500 
S.C. 

Geoprime 
Design S.R.L. 



studiile geotehnice și expertiza tehnică aferente 

9 

Achiziție lucrări de remediere a degradărilor apărute în urma 
viiturii din data de 16.06.2019 pe DC 2F din cartierul Lușca, 
oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud (refacerea zidului de sprijin și 
a infrastructurii și a suprastructurii rutiere, conform proiectului 
tehnic nr. 19.21/2019 elaborat de S.C. Geoprime Design S.R.L.) 

40116 din 
06.11.2019 

172.922,67 205.777,97 
S.C. Iones 
Sacis Serv 

S.R.L. 

10 

Servicii de dirigentie de santier pentru lucrările de remediere a 
degradărilor produse pe DC 2F Lușca, oraș Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase din data de 16.06.2019 

41434 din 
26.11.2019   

5.850 5.850 

Slavita 
Alexandru 
Persoană 

Fizică 
Autorizată 

11 

Achiziție lucrări de reparații cu dale de beton a trotuarului 
situat pe B-dul Grănicerilor, în zona  Blocului 67, de la 
magazinul Profi până la blocul A1, inclusiv trotuarul situat pe 
strada Miron Cristea, de la intersecția cu bulevardul 
Grănicerilor până la colțul blocului A1 

28540 din 
24.04.2019 

125.780,60 149.678,91 
S.C. Iones 
Sacis Serv 

S.R.L. 

12 

Achiziție lucrări de reparare cu mixtură asfaltică la cald a 
străzilor din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, (Crişan, Lt. 
N. Prahase, V. Crucii, V. Naşcu, A. Mureşianu, Tănase Tudoran, 
Crinului, Gării, T. Vladimirescu, Miron Cristea, I. Mureșianu, 
Iuliu Moisil, Iulian Marțian, Ioan Prodan, Virgil Şotropa, Piața 
Nouă) 

35400 din 
13.08.2019   

209.844,47 249.715,27 
S.C. Reconuti 
Trans S.R.L. 

13 

Achiziție lucrări de reparare cu mixtură asfaltică la cald în 
oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, în următoarele locații: 
cartierul de blocuri Grănicerilor-sud, în zona blocurilor A2, A3, 
5DEF bloc Creșă, 4AB, E2, 39G, blocuri 2, 3, 4, 5 și D2, 
Trandafirului, Vasile Nașcu de la intersecția cu DN17C și a 
porțiunilor deteriorate de pe trotuarele situate pe Bulevardul 
Grănicerilor, pe ambele sensuri, de la intersecția cu str. Miron 
Cristea – Policlinica veche, până la str. Valea Caselor 

41314 din 
22.11.2019   

82.003,35 97.583,98 
S.C. Reconuti 
Trans S.R.L. 

14 

Servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pentru Primăria 
oraşului Năsăud, în instituţiile din subordinea Consiliului Local 
Năsăud (Creșă, Biblioteca orășenească Veronica Micle, sere) şi 
în cele două localităţi aparţinătoare, Luşca şi Liviu Rebreanu 

31612 din 
13.06.2019 

29.875 29.875 
S.C. „Sabb 
Remvet” 

S.R.L. 

15 
Achiziție lucrări de decolmatare a Văii Spinului din orașul 
Năsăud, pe un sector în lungime de 1000 m în amonte, 
începând de la confluența cu râul Someșul-Mare 

38916 din 
11.10.2019   

65.546,30 78.000,09 
S.C. Iones 
Sacis Serv 

S.R.L. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Achiziție produse consumabile, (hârtie copiator, toner, cartușe 
imprimantă, dosare, bibliorafturi, folii protecţie, compact-
discuri, necesare Primăriei oraşului Năsăud şi aparatului de 
specialitate al primarului 

33346 din 
11.07.2019 

100.840,33 120.000 
S.C. „Loyal 

Center” S.R.L. 

17 
Servicii de supraveghere  tehnică (RSTVI) pentru cazanele cu 
apă caldă din dotarea Primăriei orașului Năsăud 

38575 din 
04.10.2019      

1.400 1.400 

Dobrescu 
Constantin, 
Persoană 

Fizică 
Autorizată 

18 

Servicii de întocmire a unui raport de evaluare a mijloacelor 
fixe corporale (cladiri si terenuri) aflate în patrimoniul public si 
privat prezentate în inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public si privat al primariei NASAUD la 31.12.2019 

42060 din 
09.12.2019 

18.000 18.000 

S.C. 
EVALUARI 

EXPERT 
TEAM  S.R.L. 

Total Achiziții directe pe bază de contract 1.247.015,57 1.438.058,88  

Total Achiziții directe realizate prin intermediul catalogului electronic SICAP 3.892.819,09 4.632.454,71  

Total Achiziții directe realizate fără utilizarea catalogului electronic SICAP 106.000 126.140  

 TOTAL ACHIZIȚIONĂRI DIRECTE 2019   5.245.834,66 6.196.653,59  

 TOTAL ACHIZIȚII 2019   9.572.802,23 11.345.744,99  


