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 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

VLAȘIN DORIN-NICOLAE - PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD  

 

           

   

Dragi năsăudeni, 

 

Așa cum am promis, în 

această postare o să prezint investițiile 

principale care vor avea loc anul 

acesta. De la început vă transmit că 

sunt la fel de încântat ca atunci când 

vrei să-ți renovezi întreaga casă dar ai 

buget doar cât să schimbi mobila de 

bucătărie și covoarele. Partea bună 

este că avem buget chiar și pentru 

aceste schimbări, sunt mulți care nu 

fac nici atât. Partea proastă e că încă 

ne rămân o mulțime de investiții de 

făcut și pentru anii următori. 

 

La fel ca anul trecut, alături de 

colegii mei, ne-am străduit să 

organizăm bugetul de investiții în 3 

categorii de proiecte: proiectele pe termen scurt, adică proiecte care vor fi implementate și 

finalizate în acest an, proiecte pe termen mediu, care vor fi finalizate în următorii 2-3 ani și proiecte 

pe termen lung, proiecte care se vor finaliza în următorii 5-10 ani. 

 

Din seria proiectelor pentru care se investesc bani din bugetul local anul acesta, dar ele vor 

fi finalizate peste aproximativ 5-10 ani amintim mult așteptata centură ocolitoare a orașului. Anul 

acesta din bugetul local s-au alocat bani pentru documentațiile tehnice în vederea obținerii 

autorizației de construire (DTAC). Această documentație este obligatorie și complementară 

studiului de fezabilitate, alături de care se va depune la Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere în vederea obținerii finanțării necesare realizării acestui obiectiv extrem de 

important. 

 

Din seria proiectelor pentru care se investesc bani acum dar vom vedea rezultate în 

următorii 3-5 ani, cele mai importante sunt studiile de fezabilitate pentru construcția unei piețe 

moderne în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, un alt obiectiv extrem de important este 

reactualizarea documentației pentru reabilitarea bazei sportive Progresul (stadionul).  

 

Pentru același orizont de timp putem aminti și studiile de fezabilitate și documentațiile 

tehnice pentru:  

- reabilitarea a 48 de blocuri; 

-Reabilitarea, modernizarea, dotarea și  extinderea spitalului orășenesc Dr. George Trifon; 

-Restaurarea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Colegiului Național George Coșbuc 

din orașul Năsăud; 

-Restaurarea, reabilitarea, modernizarea, și dotarea Liceului Silvic Transilvania; 

http://www.cnadnr.ro/
http://www.cnadnr.ro/
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-eficientizarea energetica a Liceului Economic; 

- reamenajarea Pieței Unirii; 

-asfaltarea a 17 străzi (obiectivul este ca până în 2025 să nu mai avem nici o stradă neasfaltată în 

orașul nostru); 

- realizarea unui Centru pentru tineret; 

-regenerarea urbană în cartierul de blocuri (aproximativ 1 hectar); 

-infrastructură de alimentare a vehiculelor cu energie electrică. 

 

Este importat să amintim în această categorie și proiectele pentru care s-au finalizat toate 

investițiile în documentație, necesare în vederea obținerii finanțărilor și se află în faze avansate. 

Aici amintim reabilitarea școlii gimnaziale Mihai Eminescu, dar și construcția mult așteptatului 

Complex de agrement de pe malul Someșului. Pentru această ultimă investiție a fost obligatorie 

construcția în avans a digului de apărare, lucrări care se vor finaliza în decursul acestui an.  

 

Este important să amintim și de proiectele care chiar dacă nu sunt inițiate de Primăria 

Năsăud au tot sprijinul și susținerea noastră, iar întreaga comunitate va beneficia de realizarea lor: 

-extinderea master planului de apă și canal prin introducerea canalizării în cartierul Lușca și zona 

Podirei; 

-reabilitarea catedralei ortodoxe Sfântul Nicolae din centrul orașului; 

-reabilitarea clădirii sediului Jandarmeriei; 

-reabilitarea Bibliotecii Academiei. 

 

Din seria proiectelor și investițiilor pentru care s-au alocat bani și se vor implementa în 

decursul acestui an amintim: 

• finalizarea reabilitării străzii Avram Iancu; 

• finalizarea reabilitării străzii Dumitru Vârtic; 

• realizarea iluminatului public în zona de promenadă a noului dig; 

• continuarea extinderii rețelei de iluminat public în cartierul de blocuri; 

• extinderea spațiilor verzi în cartierul de blocuri; 

• achiziția unui automobil și dotarea completă a Centrului de vârstnici; 

• amplasarea stațiilor de autobuz, achiziția sistemului de e-ticketing și a sistemului de 

management a traficului (inclusiv semaforizare); 

• construcția depoului pentru autobuzele electrice pe strada Dumitru Vârtic; 

• achiziția a 5 autobuze electrice; 

• reluarea procedurii de licitație pentru Proiectarea și execuția lucrărilor la Școala Gimnazială 

Mihai Eminescu. Sperăm să înceapă lucrările până la sfârșitul anului; 

• reabilitarea trotuarului de pe partea stângă a străzii Bistriței de la intrarea în cartierul de 

blocuri până la ieșirea din oraș către Bistrița (podul spre Lușca); 

• realizarea unei rigole betonate pe strada Nicoale Drăganu; 

• reabilitarea aleii de pe strada Griviței (legătura cu strada Comoarei); 
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• completarea asfaltării pe străzile Avram Iancu, Crișan și Dumitru Vărtic, în zonele care nu 

au fost incluse pentru finanțare în proiecte europene; 

• realizarea unei rigole betonate și unui trotuar de beton în zona Căminului Cultural și a 

Capelei din cartierul Liviu Rebreanu; 

• reabilitarea cu mixtură asfaltică și ridicarea căminelor la cote pe strada pe strada Ion 

Prodan; 

• reabilitarea cu mixtură asfaltică și ridicarea căminelor la cote pe strada pe strada Gării; 

• reabilitarea cu mixtură asfaltică și ridicarea căminelor la cote pe strada pe strada Miron 

Cristea după cum urmează: zona paralelă cu parcul liceului Silvic, de la Policlinica Veche 

până la Gară, zona blocurilor 7ABC, bloc 12 și Creșă; 

• completarea cu mixtură asfaltică a trotuarelor de pe strada George Coșbuc; 

• completarea cu mixtură asfaltică a terenului de tenis de lângă stadion; 

• alee asfaltată în zona blocului de nefamiliști de pe strada Tudor Vladimirescu; 

• plantarea de arbori ornamentali și achiziția unui tractor de cosit gazon; 

• organizarea unității de îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului de vărstnici. 

• întreținerea și reabilitarea drumurilor de hotar, dintre care amintim: Valea Podului-

Dumbravă, Valea Caselor-Prisacă și Zăpode, Calea Roșie, Găgi-Dealul Cucului, Liviu 

Rebreanu-După Deal, Valea Mintiului, Strginoasa, Purcăreț. 

 

Sunt conștient că oricât de multe ne-am strădui să facem anul acesta, bugetul limitat își 

spune cuvântul și tot ce putem să facem e să ne gospodărim și drămuim banii cât mai bine! 

 

Mai avem și alte obiective foarte importante despre care o să vă spun mai multe în perioada 

următoare. Este vorba despre realizarea Strategiei de dezvoltare a orașului, dar și realizarea unui 

nou Plan Urbanistic General. 

 

Pe lângă toate aceste proiecte și investiții programate să se realizeze pe durata acestui an, 

toată echipa din Primăria Năsăud va continua să muncească pentru creșterea comunității și 

dezvoltarea orașului. De asemenea, vă stăm la dispoziție ori de câte ori veți avea întrebări, sugestii 

sau nelămuriri cu privire la proiectele propuse de către noi. 

 

Doar împreună, cu răbdare, încredere și implicare, putem crește comunitatea și dezvolta 

orașul! 

 

Primarul orașului Năsăud,  

Vlașin Dorin Nicolae 
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CAPITOLUL I 

 

Politica fiscală la nivelul anului 2021 

 

 

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 2021, 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 2021 la nivelul orașului Năsăud.  

Impozitele și taxele locale nu au fost majorate în anul 2021 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, fiecare năsăudean a primit, potrivit legii, 

o înștiințare de plată prin care i se comunică obligațiile bugetare.  

În anul 2021 pe partea de impunere s-au înregistrat un număr de 2.375 de declarații:  

-    93 declarații de impunere clădiri persoane fizice; 

-   137 declarații de impunere clădiri persoane juridice; 

- 1321 declarații de impunere mijloace de transport persoane fizice; 

 -    108  declarații de impunere mijloace de transport persoane juridice; 

  -    540 declarații de impunere teren persoane fizice; 

  -      22  declarație impunere teren persoane juridice; 

  -    154 declarații de impunere taxă salubrizare; 

  -    948 transferuri fiscale auto persoane fizice și juridice; 

  -    143 decizii de impunere. 

  S-au eliberat 1.696 adeverințe și 1.702 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 5.895 înștiințări de plată, 4.872 

somații și titluri executorii.  

  Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili persoane juridice, aflați în 

procedura de insolvență sunt pe rol un număr de 10 dosare, cu o sumă totală de 193.968,00 lei. 

Au fost restituite organului din care face parte, agentul constatator, un număr de 560 

procese-verbale de contravenție (amenzi achitate).   

Confirmare de primire amenzi – 820. 
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  În ceea ce privește acordare unor facilități fiscale pentru veteranii și invalizii de război, 

deportații, persoane cu handicap grav și accentuat – persoanelor fizice de pe raza orașului Năsăud 

și cele două localități componente: Lușca și Liviu Rebreanu, s-au soluționat un număr de 368 

cereri, în sumă totală de 130.775,00 lei.  

S-au acordat bonificații -10% - în limitele impuse de lege pentru plata integrală a 

impozitelor si taxelor înainte de scadență, la un număr de 3.491 contribuabili în sumă de 

271.799,00 lei, astfel : 

-  3.322 contribuabili persoane fizice în sumă de 140.668,80 lei. 

-     169 contribuabili persoane juridice în sumă  de 131.130,00 lei.           
În cursul anului 2021, s-au vizat un număr de 35  autorizații de funcționare. 

         La capitolul „venituri – totale”, procentul încasărilor realizate în raport cu prevederile 

bugetare este de 71,17 %.  

• prevederi bugetare    –  54.670.000,00 lei 

• încasări realizate    –  38.906.877,89 lei 

 

     Veniturile proprii încasate :  

- prevederi bugetare  16.628.000,00  

- încasări realizate   15.457.195,64 lei, procentul de realizare față de prevederile 

bugetare  fiind de 92,96 % . 

  Pentru recuperarea creanțelor fiscale restante, s-a procedat la colectarea în teritoriu, 

conform sectoarelor stabilite.  

 

 

 

2.1.  EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2021 

 

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 2020, la capitolului „cheltuieli”, arată astfel: 

Capitole  Anul 2020 Anul 2021 Procentaj comparativ 

% 

Credite aprobate inițial 44.966 mii lei 65.880 mii lei 146,51 

Credite definitive 49.780,50 mii lei 57.194 mii lei 114,89 

Plăți efectuate  29.150 mii lei 36.875 mii lei 126,50 

Excedent/Deficit bugetar  -246 mii lei 2.032 mii lei x 

Situația cheltuielilor pe capitole la 31.12.2021 

           Mii lei 

Nr. 

crt. 

Indicator Prevederi 

definitive 

Plăți 

efectuate 

% 

1. Cheltuieli totale 

 

57.194 36.875 64,47 

2. Cap. 51.02 Autoritate Publică 

 

5.919 5.436 91,84 

3. Cap. 54.02 Serviciul Public Comunitar 819 756 92,31 
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de Evidență a Persoanei 

4. Cap. 55.02 Datorie publică 

 

28 26 92,86 

5. Cap. 56.02 Transfer cu caracter social 126 120 95,24 

6. Cap. 61.02 Protecție civilă 

 

1.039 889 85,56 

7. Cap. 65.02 Învățământ 

 

4.116 2.988 72,59 

8. Cap. 66.02 Sănătate transfer spital 

 

3.090 2.493 80,68 

9. Cap. 67.02 Cultură, recreare și religie 1.479 1.391 94,05 

10. Cap. 68.02 Asistență socială 

 

7.747 6.238 80,52 

11. Cap. 70.02 Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică 

10.070 4.623 45,91 

12. Cap. 74.02 Protecția mediului 

 

2.630 2.573 97,83 

13. Cap. 80.02 Acțiuni generale programul 

Dezvoltare regională 

289 274 94,81 

14. Cap. 84.02 Transporturi, străzi, drumuri 19.842 9.068 45,70 

* Sume alocate bisericilor 63 50 79,37 

* Sume alocate cluburilor sportive 

 

70 70 100 

 

 

 ACTIVITATEA DIN PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, PĂDURI 

 

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

pe anul 2021, comparativ cu anii 2019 și 2020, se prezintă astfel: 

 

La venituri: 

                  - lei – 

  

Situația Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Sold la începutul anului 446.210 119.133 350.055 

Prevederi aprobate inițial 416.000 419.000 245.000 

Prevederi definitive 416.000 419.000 245.000 

Încasări realizate 411.581 236.608 340.441 

 

La cheltuieli: 

- lei –  

 

Situația Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Credite aprobate inițial 489.000 419.000 275.000 

Credite definitive 489.000 419.000 275.000 

Plăți efectuate 292.448 78.849 215.167 
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  Acorduri de funcționare pentru societăți comerciale în anul 2021 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal și Hotărârea 

Consiliului Local Năsăud nr.1/2020, referitoare la eliberarea/vizarea anuală a autorizației de 

funcționare pentru activități de alimentație publică, comerciale și prestatoare de servicii, sunt 

înregistrate următoarele:  567 autorizații, din care: 538 autorizații activități comerciale și 

prestatoare de servicii și 29 autorizații de funcționare pentru activități de alimentație publică. 

S-au eliberat în anul 2021 un număr de 22 autorizații: 

- agenți economici cu activități comerciale și prestatoare de servicii: 20 autorizații; 

- agenți economici cu activități de alimentație publică: 2 autorizații. 

- autorizați de funcționare preschimbare: 23. 

La activitatea de transport sunt înregistrate un număr de 20 autorizații taxi și 4 autorizații 

transport. Vizarea anuală a autorizațiilor taxi s-a efectuat în luna ianuarie 2021 și s-a achitat la 

casieria biroului impozite și taxe. 

  Număr mopede înregistrate: - 5. 

Număr vehicule înregistrate: - 6. 

Număr autorizații de liberă trecere prin unele zone ale orașului: - 1.  

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 2021: 

- 5 declarații de notorietate necesare pentru înregistrarea la P.F.A., I.I., I.F, Registrul 

Comerțului Bistrița. 

  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; 

  - s-au întocmit 2 (două) rapoarte/an, privind situațiile financiar-contabile ale acestor 

Asociații de proprietari. 

  Se verifică periodic dacă agenții economic cu profil comercial efectuează acte de comerț cu 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile și cu 

respectarea  obiectivului activităților comerciale înscrise în autorizația de funcționare sau în actul 

de înființare ori a condițiilor cuprinse în licențe sau brevete.  

 

 

CAPITOLUL II  

 

 Proiecte de investiție realizate și acțiuni derulate în anul 2020, pentru creșterea 

calității vieții în orașul Năsăud  

 

 

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

2020 menite să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea vieții unei localități este dată de 
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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 2021 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 8 Milioane de Euro, care se va realiza pe o 

suprafață de 2.3 Hectare.  

 
 

  

 

Proiectul „Complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud” presupune realizarea 

următoarelor obiective de investiție pentru cetățenii orașului Năsăud: 

1. Amenajări exterioare pentru acces, respectiv: 

- circulație pietonală 

- circulație auto și parcări 

2. Amenajări exterioare pentru agrement, respectiv: 

- bazin acoperit iarnă-vară 

- piscină pentru adulți 

- piscină pentru copii 

- spații amenajate pentru plajă (300 de locuri) 

- gradene 

- teren de tenis 

- teren de volei și baschet 

- teren de minifotbal și handbal 

- spații comerciale pentru alimentație publică 
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- 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. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, 

județul Bistrița-Năsăud, etapa I” se află în implementare. În anul 2021 s-au început lucrările la 

acest obiectiv. 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 

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.  

  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 și în anul 2019 au început lucrările. În decursul anului 2020, proiectul a fost realizat în 

proporție de aprox.80%. Proiectul vizează realizarea de drumuri de exploatare în șapte perimetre 
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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. 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. s- recepționat 

în toamna anului 2021.  

 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.  

          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. 

 

 5. Două proiecte finanțate prin Gal Țara Năsăudului: „Construcție pentru ceremonii 

funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” și 
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„Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” – investiții recepționate în luna octombrie a anului 2020.  

 Proiectul de realizare a celor două capele a fost 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.  

Unul dintre indicatorii de rezultat al acestor proiecte cu finanțare europeană este și 

angajarea a două persoane, în funcția de administratori pentru cele 2 capele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          6. Implementarea 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 2021 proiectul a ajuns la stadiul de 90% realizat.  
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         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.  

7. Semnarea contractului aferent 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 
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19.472.144,00 lei, din care Primăria Orașului Năsăud va suporta 2%.  

  

      

8. Implementarea 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 

2021, să se deruleze achizițiile prevăzute în contract.  

             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 

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. 

 

9.Acțiuni pe linie de mediu pe raza orașului Năsăud, în anul 2021.  

  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 
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înmagazinare, iar în zona de blocuri toate containerele de 1,1 mc au fost încasetate. La populația de 

la zona de case s-au distribuit pubele galbene pentru colectarea selectivă a deșeurilor.   
       

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. În anul 2021 s-au distribuit 

pubele galbene pt. populația de la case, care se ridică de la fiecare locuință de 2 ori pe lună către 

firma de salubrizare.  

  La nivelul anului 2021, au fost colectate și livrate spre valorificare: hârtie și carton, plastic,                                                                                                                                                                                 

sticlă, 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, cu care avem o strânsă colaborare pentru a avea un oraș 

curat. În acest sens, 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; 

- au fost desfășurate numeroase acțiuni de dezinsecție şi deratizare la instituții şi pe domeniul 

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

Rebreanu, la Creșă, 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.1277/2018, de către  S.C. Supercom S.A. București. Totodată s-a stabilit ca încasarea 

serviciului să fie făcută de către primărie. În această situație, începând cu luna septembrie 2016,  

colegii de la impozite si taxe s-au ocupat de încasarea taxei de salubritate.  

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

constatări, somații, și în unele cazuri pe cale amiabilă.  

 

10. 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 2020.  

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 2 380 lei.   

8. S-au realizat 2 deratizări pe tot parcursul anului.  
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9. S-au făcut reparații de întreținere a clădirilor.  

            La finalul anului 2020, 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.    

 

14. 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 Asociația ASTRA Năsăud în cadrul Adunării Generale a Despărțământului 

ASTRA Năsăud, Ediția a XXX-a.  

5. Parteneriat încheiat cu Asociația Mereu Împreună 2015 Bistrița, pentru desfășurarea “Galei 

Femeilor Solidare”, Ediția a III-a, iulie 2020. 

6. 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. 

 

11.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 2021 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 drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului și alte domenii 

stabilite prin lege sau prin Hotărâre a Consiliului Local.   
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 În anul 2021 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 93 sancțiuni, cu o valoare 

totală de 53.810 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. 

 

2 

 

1800 

ART.11, lit.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; 

 

2. 

 

1 

 

800 

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. 

 

    1 

 

900 

ART.4LIT.k) lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri 

în alte locuri decât pe panourile de afișaj amplasate de Primăria 

orașului Năsăud, precum și degradarea acestora; 

 

4. 

 

1 

 

700 

ART. 11, lit. s) scăldatul în fântânile arteziene și cișmele;  

 

   5. 

 

2 

 

1600 

ART.10,alin (1) Circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe 

drumurile publice ale orașului Năsăud se face, în vederea 

menținerii curățeniei stradale, doar cu vehicul dotat cu scut 

protector și sac cu nutreț. Acestea trebuie să fie montate 

corespunzător ; 

6.  8 5900 ART. 11,lit. a)  Practicarea comerțului stradal în alt loc decât cel 

autorizat de Primăria Orașului Năsăud. 

                         

  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. 

 

2 

 

580 

ART.142, a) Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de 

acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”. 

 

2. 

 

2 

 

580 

ART.111. Se interzice circulația participanților pe sectoarele de 

drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce 

interzic accesul. 
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         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. 

 

23 

 

8450 

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; 

     
         LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 

 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Nr. 

crt. 

Număr  

sancțiuni 

aplicate 

Valoare 

(RON) 

 

Încadrarea juridică  şi fapta 

 

1. 

 

51 

 

32500 

Art.65  lit. h) nerespectarea de către persoanele fizice a 

măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru 

limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății 

persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d); 

    

  - Pe perioada anotimpului rece am identificat împreună cu S.V.S.U. străzile cu probleme în 

privința poleiului respectiv a zăpezii atât pe trotuare cât și pe partea carosabilă;  

  - Am efectuat acțiuni împreună cu poliția oraşului Năsăud cu privire la oprirea, staționarea, 

parcarea vehiculelor/autovehiculelor total sau parțial pe trotuarul destinat pietonilor aflându-se 

totodată sub incidența semnelor care interzic această faptă. 

  - Am realizat acțiuni comune cu reprezentanții Direcției de Asistența Socială Năsăud pentru 

combaterea absenteismului școlar și a cerșetoriei pe raza oraşului Năsăud; 

  - Am început demersurile pentru identificarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public al 

oraşului Năsăud; 

  - Am monitorizat zilnic cu ajutorul sistemului de supraveghere modul de colectare a deșeurilor de 

la containerele semi îngropate de pe raza oraşului Năsăud; 

  - S-a intervenit și rezolvat împreună cu persoanele desemnate din cadrul Primăriei oraşului 

Năsăud la un număr de aproximativ 180 de sesizări;  

  - Am acționat împreună cu poliția oraşului Năsăud pentru respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii virusului COVID-19; 

  - Am participat la acțiuni de informare și conștientizare asupra pericolului răspândirii virusului 

COVID-19; 

      De asemenea am verificat persoane aflate în izolare, respectiv carantinare pentru a respecta 

măsurile impuse de autoritățile centrale pentru combaterea și răspândirea virusului Covid 19;   

  - Am asigurat ordinea și liniștea publică, respectarea măsurilor de prevenire a virusului COVID-

19 în incinta Primăriei oraşului Năsăud; 

  - Am acționat fiind sub coordonarea Ministerului de Afaceri Interne sub îndrumarea și tutela lor 

acțiuni specifice: 

            -acțiuni de supraveghere si monitorizare trafic auto si pietonal; 

            -acțiuni de verificare spații comerciale, restaurante, baruri, etc. pentru păstrarea distanțării 

sociale respectiv limitarea numărului de persoane în incintele respective; 
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             -acțiuni de prevenție și sancționare privind portul de mască obligatorie pentru a preveni 

răspândirea virusului Covid 19; 

             -acțiuni specifice compartimentelor din cadrul politiei oraşului Năsăud.  

       
          12.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. 

  Din cauza pandemiei și a stărilor de urgență în care ne aflam în perioada sărbătorilor de 

iarnă, școlile fiind închise, aceste cadouri au fost împărțite preșcolarilor prin intermediul 

educatorilor și învățătorilor fiecărei clase.    

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

Evenimente, manifestări cultural-artistice și sportive în anul 2021 

 

 

 

1. Gala Femeilor Solidare, Ediția IV- 2021.  

 

 La data de 26 Iulie 2021, în orașul Năsăud a avut loc “Gala Femeilor Solidare”, Ediția IV. 

Evenimentul a fost susținut în aer liber la Grădina de vară a Restaurantului Someș, cu respectarea 

normelor COVID (maxim 50 de persoane în aer liber. Inițiată de către Asociația Mereu Împreună, 

în parteneriat cu Primăria Orașului Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, cu 

sprijinul Consiliului Județean Bistrița- Năsăud și cu ajutorul sponsorilor.  

Accesul 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.  

 

 2. Maialul elevilor Năsăudeni la 150 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. 
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 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 2021, din cauza restricțiilor COVID și a pandemiei, celebrarea ediției 150 nu a avut 

loc. 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. 

 

 3. 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 2021 

administrația publică năsăudeană a continuat premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie, în total 15 perechi, 500 lei pentru fiecare cuplu, fiind interzise adunările publice, 

premierea s-a făcut la domiciliul acestora.  

 

             4. Comemorare Ziua Eroilor și Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2021. 

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

care, prin jertfa lor supremă au contribuit la viitorul țării. Cu aceste ocazii se oficiază  slujbe 

religioase pentru cei trecuți în neființă și se depun coroane de flori în semn de recunoștință.  
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 Alte evenimente cultural artistice care au avut loc cu respectarea restricțiilor COVID, 

derulate de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud, au fost”: 

 

 
                           EVENIMENTE 2021 

 

  15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale. 

Evenimentul a început cu depunerea de coroane la 

busturile personalităților din vecinătatea Casei de 

Cultură (Mihai Eminescu, Veronica Micle, Liviu 

Rebreanu și Adrian Păunescu). După discursul 

primarului orașului Năsăud, Vlașin Dorin Nicolae 

și a reprezentanților Ligii Scriitorilor, respectiv a 

Astrei a avut loc un moment artistic în cadrul 

căruia s-au recitat poezii și s-au interpretat piese pe 

versurile lui Mihai Eminescu. 

12 Februarie -Bilanț ASTRA 
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1 Iunie - Ziua copilului (în incinta Stadionului oraşului Năsăud - Mascote, tobogan, pictura pe fata, 

dans cu cei mici). 

 
22 Iunie -Teatrul de Păpuși Puck 

 
25 Iunie - Festivitate absolvire extensie UBB  

 

16 Iulie  - Teatrul Skepsis 

,,Brighella si reteta fericirii"  
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19 Iulie - Tabăra de vară (Clubul copiilor Năsăud) 

 
20 Iulie - Bilanț Politie (sala mare) 

20 Iulie - comemorare Adrian Păunescu (78 ani de la nașterea poetului), sediul ASTRA şi bust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Iulie – eveniment dedicat minorităților (sala mare) 

2 August – reluarea activității Ansamblului folcloric 

,,Someșana” 
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6 August – Proiecție film ,,Pup-o mă! 2”  

 
 
7 August – Proiecție film ,,Regina Maria a României” 

  
8 August – Proiecție film ,,Cardinalul” 

 

 

 

 

 
 

12 Septembrie – 

Lansare carte 

,,Viaţa...între râs şi 

plâns”, autor Floarea 

Morar. 
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16 Septembrie – Concert de muzică folk și recital de poezie, sala mare, invitați speciali Sorin 

Poclitaru și Ștefania Iacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Noiembrie – Eveniment dedicat invitaților Erasmus, sala mare, reprezentația dansurilor 

populare de către membrii ansamblului Someșana. 
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1 Decembrie – Ziua Națională a României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Decembrie – Teatrul Național din Turda ,,Cei trei purcelași în așteptarea moșului”, sala mare, 

doua reprezentații, mascote și surprize pentru cei mici. 

 
20 Decembrie – Spectacol 

magie (Magicianul 

Christianis), sala mare, două 

reprezentații, program cu 

mascote (Spider-man, Elsa, 

Mickey și Minnie) dedicat 
copiilor. 
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20-23 Decembrie – Târgul de 

Crăciun, sala de la intrare, organizat de 

membri adăpostului de câini Năsăud 

 

 

 
21 Decembrie – Program artistic 

Grădinița Năsăud 

 

 

 

 

 

 

21 Decembrie – Concert de colinde,  cântece de iarnă,  spectacol de datini şi obiceiuri de Crăciun 

în sala mare a Casei de Cultură ,,Liviu Rebreanu” Năsăud. Am fost onorați cu câte un recital din 

partea: Grupului de colindători al 

Casei de Cultură ,,Liviu 

Rebreanu" Năsăud, Corului 

,,Laudatio” al bisericii Sfinții 

Împărați „Constantin şi Elena” 

din Năsăud, Grupul folk 

,,Armadia" al Casei de Cultură 

,,Liviu Rebreanu” Năsăud, Grupul 

de colindători al ansamblului 

,,Păunașii Salvei”, „Belciugarii” 

din Ilva Mare, Cornelia Bodescu, 

Luminița Cotu, Adina Lazăr, Ionela Prădan, Diana Tănase, Alexandra Reman. 
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5. Susținerea financiară pentru activitățile sportive ale cluburilor din orașul Năsăud, 

pentru anul 2021, în valoare totală de 70.000 mii lei: 

 

Nr. crt. Asociații/cluburi sportive 

 
Sumă 

alocată 

(lei) 
 

1. Clubul Sportiv „Progresul” Năsăud 31 500 

2. Asociați Club Sportiv ,,Viitorul” Năsăud 34 300 

3. Petri Adela Marinela 4 200 

 Total 70 000 

 

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

pentru anul 2020, în valoare totală de 110.000 lei: 

 

Nr. 

crt. 

Cultele religioase din orașul Năsăud Suma alocată 

 (lei) 

1. Parohia Ortodoxă Română Nr. I -   Năsăud                                           10.000 

2. Parohia Ortodoxă Română Nr. II – Năsăud  4.000 

3. Parohia Ortodoxă Nr. III - Năsăud 4.000 

4. Biserica  „Sf. Dr. fără de arginți Chir și Ioan”   5.000 

5. Parohia Greco Catolică „Înălțarea Domnului”  4.000 

6. Parohia Ortodoxă Română „Sf. Dimitrie” Liviu Rebreanu 4.000 

7. Biserica Penticostală „Emanuel” 4.000 

8. Biserica Reformată Năsăud 1.000 

9. Parohia Romano-Catolică Năsăud 3.000 

10. Parohia Ortodoxă Română Năsăud III LUȘCA 4.000 

11. Biserica Ortodoxă Română „Sf. Proroc Ilie” 4.000 

12. Biserica Baptistă „Harul” 3.000 

 Total  50.000 
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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. 

  Categorii de beneficiari: persoane cu handicap, persoane vârstnice, copii în dificultate, 

copii cu dizabilități, familii cu mulți copii, persoane victime ale violenței în familie, cupluri mamă-

copil, tineri în dificultate, persoane fără adăpost, persoane dependente de consum de substanțe 

toxice (alcool, droguri, etc.), persoane migrante/refugiați, persoane de etnie romă, victime ale 

traficului de persoane, persoane care suferă de boli incurabile/bolnavi cronici, persoane infectate cu 

HIV/SIDA, etc. 

 

  Descriere activități pentru perioada raportată: - anul 2021 

Acțiuni derulate în perioada raportată  Anul  2021 

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 

  

 

 

 

 

 

118  copii 

2. Întocmit documentația necesară pentru  

Alocații de susținerea familiei 

 115 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 

  

55 familii 

 

 

66 familii 
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4. –a) Au fost identificate și s-a realizat documentația necesară pentru 

instituirea unei masuri de plasament, pentru copiii care sau aflat în 

situații de risc, s-au monitorizat cazurile constant și sau consiliat 

membrii familiei, în vederea îngrijirii educației, responsabilizarea 

părinților, în vederea prevenirii situației de risc a minorilor    

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

reducerii fenomenului de cerșetorie de pe raza orașului Năsăud  

întocmindu-se procese-verbale pentru părinții acestor minori prin care 

se angajează să supravegheze minorul. 

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

de cerșetorie, riscurile la care se expun și sancțiunile care se impun.   

d) S-au 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-au întocmit rapoarte de monitorizare pentru copiii cu părinți plecați 

în străinătate. 

 13  copii 

 

 

 

 

40 familii 

 

 

 

54 familii 

 

25 familii 

 

 

 

20 familii 

 

 

 

 

 

1 familii 

 

 

 

30 dosare 

 

 

48 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  

 3  beneficiari 

6. Întocmit delegații speciale asistare persoane vârstnice notar  25 

7. Întocmit documentații pentru: - asistenți personali  

                                              - indemnizații însoțitor 

 139 ind. 

27 as.pers. 

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

 

 1 000 

 familii 

Alocație pentru susținerea familiei  230 

- divorț   25 

Reevaluare cazuri plasament, tutela   56 

Burse sociale  14 

Burse grănicerești  10 

Orientare școlară  51 

Handicap grav, accentuat, mediu, ușor  204 

Școală specială  11 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  25 

Indemnizație însoțitor  132 
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Ajutoare de urgență  66 

Carduri legitimație handicap  6 

Rovignetă pentru persoanele cu handicap  18 

Internare bătrâni centru  3 

Prevenire abandon familial  5 

La solicitarea DGASPC B-N si alte instituții  100 

La solicitarea Poliției minori infractori   15 

Ajutorul social  122 

Îndemnizație îngrijire copil  10 

9. Întocmit documentația pentru indemnizație creștere copil și stimulent  106 

10. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire lemne de foc pe 

perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022 

 144 

11. Întocmit documentația pentru ajutor încălzire cu gaze naturale pe 

perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022 

 165 

12. Întocmit documentația pentru supliment ajutor încălzire cu gaze 

naturale 2021 

 157 

13. Întocmit documentația pentru supliment energie electrică 2021  219 

14. Întocmit documentația  supliment ajutor încălzire lemne de foc  140 

15. Eliberare adeverințe beneficiar de ajutor social la solicitarea 

medicului. 

 80 

16. Răspunsuri – sesizări - caracterizări  70 

17. Întocmit documentația necesară pentru acordarea burselor 

grănicerești 

 5 

18. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de tichete sociale 

pentru medicamente și distribuirea acestora trimestrial 

 23 beneficiari 

19. Întocmit documentația necesară pentru beneficiarii de tichete sociale 

pentru grădiniță 

     16 beneficiari 

20. Întocmit documentația necesară pentru persoanele care beneficiază 

de carduri masă caldă 

 192 

21. Întocmit cererea de credite pentru asigurarea sumelor necesare 

drepturilor de personal și a cheltuielilor pentru medicamente și 

materiale sanitare pentru baremul din dotare pentru cabinetele de 

medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ  

transmis la DSP - BN 

 lunar 

  

 În anul 2021, 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 5 persoane și monitorizarea acestora; 

 - întocmirea situației ajutoarelor sociale pentru care se efectuează toate plățile sociale lunar; 

  - raportarea statistica lunară pe perioada sezonului rece a numărului de beneficiari de 

subvenție la gaze naturale și ajutor încălzire lemne de foc la AJPIS-B-N și CPL-Concordia Cluj-

Napoca și alți furnizori. 

  - raportarea lunară la CPL Concordia Cluj-Napoca, alți furnizori și AJPIS B-N a situației 

privind beneficiarii de subvenție gaze naturale; 

  - raportarea lunară la AJPIS B-N a situației privind beneficiarii de ajutor încălzire lemne de 

foc, pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021; 
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             Întocmit situații către AJPIS referitor la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către 

beneficiari de ajutoare sociale; 

  - Consiliere socială, consiliere juridică, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor 

situațiilor de criză, orientare socială pentru beneficiarii de prestații sociale în vederea reducerii 

riscului de marginalizare sociala și orientarea celor apți de muncă spre piața muncii în vederea 

obținerii unui loc de muncă circa 100 beneficiari; 

  - Consiliere și îndrumare în limita competenței a tuturor persoanelor vârstnice care ne-au 

solicitat sprijinul și a altor persoane cu diferite dizabilități (schizofrenie, oligofrenie, tulburări de 

comportament, consum de alcool etc. – 20  persoane; 

  -Vizită la domiciliul persoanelor vârstnice pentru care a existat riscul de marginalizare 

socială (un număr de 3 persoane). Au fost asistate la medic și vizitate la spital persoanele fără 

aparținători (2 persoane). 

   Desfășurare activități referitoare la inmormantarea unui numar de 2 persoane cazuri sociale 

  Colaborare cu Asociația Mereu Impreună s-au distribuit îmbrăcăminte încălțăminte pentru 

un număr de 20 familii de etnie romă. 

   S-au distribuit la un număr de 1077 persoane măști de protecție impotriva virusului Sars 

Cov 2. 

  S-au distribuit: carduri masă caldă la 197 benficiari, alimente la 14 familii – persoane 

carantinate și izolate, la 28 familii  nevoiașe – alimente, imbrăcăminte, rechizite, iar  prin  POAD în  

4 tranșe produse de igienă și produse alimentare la un număr de 640 de persoane. 

   S-a întocmit documentația pentru autorizarea și funcționarea Centrului de vaccinare  Casa 

de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud. 

   S-au înregistrat pe platformă RENV aproximativ 200 de persoane care au solicitat 

vaccinarea la centru  de vaccinare din Năsăud. Au fost contactați medicii de familie pentru a ne 

comunica persoanele imobilizate la pat, nedeplasabile, ulterior echipa mobilă s-a deplasat la 

domiciliu în vederea vaccinării acestora. S-au distribuit 300 pliante pe raza orașului Năsăud, 

privind importanța vaccinării impotriva Covid 19. S-a efectuat dezinsecția la locuințele sociale. 

        Impreună cu Asociația Clubul Femeilor Solidare Năsăud, un număr de cinci familii au fost 

sprijinite pentru renovarea  și dotarea locuinței.  

  Cu ocazia zilei internaționale a romilor, s-au organizat  la Scoala Gimnazială Mihai 

Eminescu -Valea Spinului, activități cultural educative, beneficiari elevii ciclului primar. 

 

 4.2. Bilanț pentru anul 2021 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 deservește un număr de 

aproximativ 75.000 persoane din orașul Năsăud și 18 localități arondate. 

 În cursul anului 2021, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năsăud 

a prelucrat un număr de 7.426 cereri venite din partea cetățenilor, cereri care au vizat eliberarea: 

cărților de identitate – 7.160, cărților de identitate provizorii – 44, precum și pentru stabilirea 

reședinței – 222. 

  În cursul anului au fost primiți în audiență un număr de 181 persoane care au solicitat 

eliberarea cărții de identitate înainte de termen. 
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Năsăud a venit și în sprijinul 

persoanelor bolnave, netransportabile, realizând deplasări cu camera mobilă – 44 solicitări, iar 

cărțile de identitate au fost trimise pe condica postului de poliție.  

  Urmare a colaborării cu reprezentanți 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 stare civilă, au fost puse în legalitate 276 persoane: 
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27 persoane – acte de stare civilă și 249 persoane – carte de identitate. 

  S-au întocmit procese verbale de distrugere a actelor retrase de la cetățeni, respectiv BI, CI, CA, CIP.                

 Pe linie de stare civilă au fost luate în evidență un număr de 793 persoane, din care 753 

persoane la naștere, 0 persoane la dobândirea cetățeniei și 40 persoane la restabilirea domiciliului 

în România. 

 De remarcat faptul că, în orașul Năsăud, la compartimentul de stare civilă s-au înregistrat 

251 acte de nașteri din care 27 dosare transcrieri și s-au eliberat un număr de 1420 certificate de 

naștere, 65 acte de căsătorie, din care 3 transcrieri și s-au eliberat 133 certificate de căsătorie și 123 

acte de deces din care 8 transcrieri și s-au eliberat 181 certificate de deces. 

  Baza de date a fost actualizată conform metodologiei, pentru minori s-au efectuat legăturile 

de familie, s-au actualizat toate domiciliile, reședințele, comunicările de căsătorie, divorț și deces 

primite. 

  În decursul anului 2021 activitatea s-a desfășurat conform radiogramelor si îndrumărilor 

primite, privind respectarea măsurilor de prevenire și control în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2. 

 

 4.3. Compartiment relații cu publicul și relația cu cetățeanul. 

 În anul 2021, 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 8 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 2021 s-au întocmit un număr de 19 procese-verbale de afișare și de rezultat al 

afișării proiectelor de hotărâre conform Legii 52/2003 și 20  procese-verbale ale ședințelor CLN 

ordinare și extraordinare. 

S-au întocmit un număr de 92 procese-verbale de afișare a publicațiilor de vânzare 

imobiliară si mobiliară privind executările  judecătorești și 12 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 11 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 2021, numărul total de înregistrări este de 44 250, înregistrări care au 

avut ca obiect diferite solicitări din partea cetățenilor.   

   La capitolul sesizări și reclamații, 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, s-a răspuns în termenul legal. 

    Acest compartiment a asigurat organizarea audiențelor, prin intermediul secretariatului, dar 

și transmiterea informațiilor de interes public către mass-media locală, furnizarea de informații 
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către cetățeni, activitatea de înregistrare și repartizare a documentelor, precum și cea de expediere 

și comunicare a răspunsurilor la cererile formulate.       

 

 4.4. Compartimentul de pregătire documente al Consiliului Local Năsăud 

În anul 2021, au avut loc un număr de 20 ședințe de consiliu, convocate la inițiativa 

primarului orașului Năsăud. Au fost elaborate un număr de 147 proiecte de hotărâri, din care au 

fost adoptate un număr de 147. 

- s-au întocmit dispozițiile de convocare a consiliului local în ședințe: ordinare și 

extraordinare  în termenele prevăzute de lege;  

- s-au întocmit proiectele de hotărâri, referate de aprobare ale inițiatorilor și rapoartele 

comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

- s-au multiplicat materialele de ședință pentru consilierii locali; 

-  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 Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea 

procedurilor administrative pentru publicarea pe site-ul instituției; 

  - s-au întocmit dosarele de ședință și s-au transmis în copie la Instituția Prefectului Jud. 

Bistriţa-Năsăud, pentru exercitarea controlului legalității; 

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

- s-au redactat acțiuni/întâmpinări care au fost depuse la instanțele de judecată competente. 

Compartimentul de pregătire documente – Primarul orașului Năsăud. 

În anul 2021 au fost emise un număr de 512 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 2021  

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

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. 1509 gospodării 

2. Cartier Lușca 5 buc. 222 gospodării 

3. Cartier Liviu Rebreanu 5 buc. 221 gospodării 

 TOTAL  43 buc. 1952 gospodării 

4. Străinași  3 buc. 133 gospodării 

5. Persoane juridice  1 buc. 10 gospodării  

 TOTAL GENERAL 47 buc.  2095 gospodării 

    Modificările făcute în registrul agricol pe anul 2021 sunt în număr de 165.   
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  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 2021 s-au elibera un număr de 1.020 adeverințe. 

  S-au întocmit „date statistice” periodice, legate de cultivarea terenului, creșterea 

animalelor, construcții gospodărești etc. 

  S-au eliberat un nr. de 6 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 2021 au existat  reclamații care au fost rezolvate în teren. 

  S-au eliberat un nr. de 5 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 2021, s-au înregistrat un număr de 11 contracte de arendă, încheiate între persoane 

fizice și persoane juridice.   

 

EVIDENȚE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL  2021 

A. Terenuri  

Nr. 

crt. 

Destinația terenului Suprafață 

1. Teren arabil 1 100 ha 

2. Pășuni 999 ha 

3. Fânețe  851 ha 

4. Vii 6 ha 

5. Livezi 120 ha 

6. Păduri 249 ha 

7. Teren neproductiv 29 ha 

8. Curți, clădiri 121 ha 

9. TOTAL SUPRAFAȚĂ  TERENURI 3 475 ha 

                                           

B. Animale 

Nr. 

crt. 

Categorii de animale Bucăți 

1. Bovine 489 cap. 

2. Cabaline 131 cap. 

3. Porcine 349 cap. 

4. Ovine 4 854 cap. 

5. Caprine 218 cap. 

6. Păsări 8 830 cap. 

7. TOTAL ANIMALE 14 871 cap. 

 

C. Construcții gospodărești 

Nr. 

crt. 

Categorii de construcții Suprafață 
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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 2021, 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 8925 cu 103 cereri  mai puțin decât în campania 

2020 cu suprafața totală de 42.370 ha. Preluarea cererilor s-a  făcut online fermierii transmițând 

documentele necesare scanate la fiecare responsabil de UAT. În ce privesc etapele următoare de 

prelucrare a dosarelor în sistemul informatic, acestea au fost prelucrate conform calendarului 

stabilit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cu toate impedimentele apărute datorită 

pandemiei, pentru a veni în sprijinul fermierilor și oarecum pentru a contracara, compensa,  

efectele negative apărute, plățile în avans au început în luna octombrie. Avansul a fost acordat până 

la finele lunii noiembrie într-un procent de 95% din totalul fermierilor. De asemenea, în acest an 

plata totală (diferențele de  sume) pentru teren s-a efectuat începând cu data de unu decembrie si s-

a efectuat pentru 85% dintre fermieri urmând ca diferența de 15% să fie plătiți  în primele trei luni 

ale anului 2022. 

 Pentru fermierii din Oraşul  Năsăud, avansul acordat a fost de 98% din totalul 

fermierilor. Suprafața totală solicitată pentru subvenție a fost de 1438,7 iar numărul de 

cereri depuse de 468. 

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 care gestionează 

activitatea de primire a cererilor și prelucrarea acestora  pe cele 18 UAT - uri arondate . 

            Făcând o analiză comparativă a activității desfășurate în ce privește campania de 

preluare cereri pe suprafață, în  2021 față de 2020, numărul de cereri depuse este cu 103 mai 

mic, însă suprafața solicitată  este de 42.370 ha . 

             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. 

 

 

          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 
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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, 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 108 autorizații de construire/desființare care au fost 

eliberate pentru executarea unor locuințe individuale, spații pentru comerț, sedii de firme, panouri 

publicitare, realizare de extindere și branșamente la utilități și s-au eliberat 152 certificate de 

urbanism pentru diverse lucrări. Au fost înregistrate un număr de 172 de reclamații și sesizări la 

care s-a răspuns în termenul legal în urma deplasărilor în teren și a notelor de constatare întocmite. 

S-au obținut avize pentru investițiile în curs realizare, de la: Apele Române, S.C. Electrica. 

Romtelekom, CPL Concordia, Drumuri Naționale, Poliția Rutieră etc.  

  Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, s-a ocupat de întocmire/planificare, 

informare și consultare publică în vederea aprobării a 3 PUZ-uri și PUG-ul orașului Năsăud.   

  S-au efectuat controale trimestriale, urmărirea pe teren a stadiului lucrărilor de construcții 

de pe raza orașului Năsăud, întocmindu-se note de constatare și  procese verbale în care s-au 

specificat măsurile legale aplicate. 

 

 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 oraşului Năsăud nr. 13 din 30.01.2020 privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a apartamentului nr. 1 situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, 

bl. 4BIS, sc. C, înscris în C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, cuprins în domeniul privat al orașului 

Năsăud; 

2. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 27 din 28.02.2020 privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agroalimentară a orașului 

Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud; 

3. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 30 din 28.02.2020 privind aprobarea 

încheierii convenției între orașul Năsăud și S.C. Eurofunghi S.R.L, în vederea preluării cantităților 

de ciuperci comestibile culese de către locuitorii orașului Năsăud, de pe terenurile cu vegetație 

forestieră care aparțin domeniului public și privat al orașului Năsăud; 

4. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 34 din 25.03.2020 pentru atestarea 

apartenenței la domeniul public al orașului Năsăud a extinderii construcției „Clădire Liceul 

Economic Năsăud”, înscrisă în CF nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, aparținând orașului Năsăud, 

domeniul public; 

5. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 51 din 21.05.2020 privind exprimarea 

acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 

14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca 

urmare a retragerii din asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L. 
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6. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 52 din 21.05.2020 privind 

aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, către R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național 

„Munții Rodnei”, în calitate de administrator al Parcului Național „Munții Rodnei”,  a 2 suprafețe 

de teren de 225 mp fiecare, aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, situate în Parcul 

National „Munții Rodnei”, pentru amplasarea a 2 piloni necesari realizării sistemului de 

supraveghere video precum și a lucrărilor de mentenanță la aceștia prin proiectul ”Implementarea 

măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din 

Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea 

capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin POIM Axa 

Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității 

aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție şi 

conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate;   

7. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 55 din 21.05.2020 privind atestarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud; 

 8. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 61 din 11.06.2020 privind aprobarea 

instalării de lămpi pentru iluminatul public nocturn a domeniului public situat în prelungirea 

străzii Găgi, din orașul Năsăud;  

 9. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 62 din 11.06.2020 privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 51/2020 privind exprimarea acordului pentru 

cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în 

proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca urmare a retragerii din 

asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L.; 

 10. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 69 din 30.06.2020 privind închirierea 

prin licitație publică deschisă a 62 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă 

parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul 

Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajate între blocurile C1-C7 și D1 

cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc. 

 11. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 70 din 30.06.2020 privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică deschisă a unui număr de 104 locuri de parcare, amplasate pe 

domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-

E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a locurilor de parcare nr. 8 și 39 din parcarea amenajată 

între blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicul; 

12. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 71/30.06.2020 privind aprobarea 

încheierii unui acord între Orașul Năsăud și RNP Romsilva – Administrația Parcului Național 

Munții Rodnei pentru amplasarea unor echipamente/dotări necesare în cadrul proiectului 

„Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes 

comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și 

întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin 

POIM Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului 

de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate; 

13.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 84 din 13.08.2020 pentru înscrierea 

definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud; 

14.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 90 din 31.08.2020 privind aprobarea 

trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-

teren în suprafață de 462 mp., înscris in C.F. nr. 30759 Năsăud, nr. top. 944/2/3, 944/2/4, 944/2/5, 

944/2/6, 945/1, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud: 
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15.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 104 din 06.10.2020 privind 

aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, 

apartament nr. 5, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada Mihai 

Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 4, în favoarea titularului contractului de închiriere nr. 25109 din 

12.06.2012; 

16. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 105 din 06.10.2020 pentru 

înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 190 

mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului 

Năsăud; 

17. 106/06.10.2020 privind stabilirea oportunității vânzării și aprobarea 

achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea 

orașului Năsăud în vederea vânzării acestora. 

În cursul anului 2020 au fost eliberate un număr de 44 de adeverințe cu privire la încadrarea 

terenurilor în intravilan/extravilan, pe zone, în cadrul oraşului Năsăud şi a localităților componente, 

în baza evidentelor cadastrale si 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 un nr. de 72 de copii heliografice din planurile cadastrale 

existente necesare cetățenilor orașului Năsăud documentațiilor pentru branșarea la rețelele de 

utilități; 

S-au înregistrat, centralizat și predat solicitări pentru locuinţe pentru tineri și pentru locuință 

sociale construite de Agenția Națională de Locuinţe; 

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 

31.12.2020.  

S-a întocmit-participat la realizarea corespondentei 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. 

 Au fost eliberate un nr. de 13 adeverințe pentru înscrierea posesiei persoanelor fizice în 

sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  

 

           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, în 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, 
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faliment, litigii de muncă calcul drepturi salariale profesori, aflate pe rolul instanțelor judecătorești 

în diferite grade de jurisdicție.  

  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 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. 

   

  Prezentarea activității de audit public intern aferente anului 2021 

  Planificarea activității   

  Pentru anul 2021 a fost elaborat şi aprobat un plan anual de audit înregistrat cu numărul 

39566/19.11.2020, care are la bază: o fundamentare a analizei riscurilor asociate fiecărei activități, 

periodicitatea auditării, deficiențele constatate în rapoartele de audit anterioare. Planul respectă 

structura standard impusă de legislație. Pentru anul 2021, au fost planificate 8 misiuni de audit. În 

anul 2021 a fost actualizat planul anual in data de 15.03.2021, prin modificarea calendarului 

misiunilor de audit intern. 
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  Misiunile de audit public intern realizate  

   În planul anual de audit pe 2021 au fost cuprinse şi realizate 7 misiuni de audit de 

asigurare/regularitate si 1 misiune de consiliere. 

Gradul de realizare al planului pe anul 2021 este de 100%. 

  În realizarea planului de audit public intern, compartimentul de audit intern, format din 1 

auditor, a utilizat o bază materială corespunzătoare desfășurării activității. 

  Structura misiunilor desfășurate în anul 2021 a fost următoarea: 

-1 misiune de asigurare în domeniul achiziții publice; 

-1 misiune de asigurare în domeniul resurse umane; 

-1 misiune de asigurare în domeniul juridic; 

-1 misiune „Evaluarea sistemului anticorupție”;  

-3 misiuni de asigurare în domeniul funcțiilor specifice; 

-1 misiune de consiliere.  

  La nivelul ordonatorului principal de credite 

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

„Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului 

entității”. 

  La nivelul Primăriei orașului Năsăud compartimentul de audit public intern funcționează în 

subordinea directă a Primarului, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile 

instituției. Prin atribuțiile sale, compartimentul de audit public intern nu este implicat în elaborarea 

procedurilor de control intern. 

       Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118/06.11.2020, 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.  

  La nivelul UAT oraş Năsăud au fost identificate un număr de 8 activități. Dintre acestea s-a 

stabilit, că un număr de 8 activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă 100%. Acestea sunt: 

1. Planificarea strategică şi anuală; 

2. Sistemul de raportare al activității de audit intern; 

3. Securitatea datelor activității de audit intern; 

4. Pregătirea profesională a auditorilor interni; 

5. Păstrare, arhivare documente aferente activității de audit public intern; 

6. Desfășurarea misiunii de audit public intern; 

7. Elaborarea procedurilor operaționale; 

8. Programul de asigurare si îmbunătățire a calității de audit.  
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  Din cele 8 activități procedurabile au fost emise un număr de 8 proceduri scrise, ceea ce 

reprezintă un grad de emitere al procedurilor de 100%.  

Fluctuația personalului în cursul anului 2020 

  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 2020 au fost 

realizate  misiuni de asigurare/regularitate și de audit de evaluare. În cadrul unei misiuni de asigurare 

se pot aborda mai multe domenii: domeniul bugetar, domeniul funcțiilor specifice, evaluare a 

sistemului anticorupție etc. 

 De asemenea, în cele 7 misiuni de audit intern realizate în anul 2021, nu au fost formulate 

recomandări neînsușite de conducerea entității publice. 

  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 2021, rezultă că acestea au fost însușite în proporție de 100%, implementate 90%.  

 

  4.11. Politica de resurse umane, salarizare. 

Compartimentul resurse umane, salarizare și-a desfășurat activitatea specifică politicilor de 

personal în anul 2021. 

 La începutul anului 2021 la Primăria orașului Năsăud era un număr de 48 angajați (37 

funcționari publici și 11 personal contractual), iar la serviciile de interes local sunt 74 angajați.  

 Au fost elaborate un număr de 90 dispoziții, structurate astfel: 8 privind numirea/angajarea 

în funcție, 3 privind încetări ale contractelor de muncă/ raporturilor de serviciu,  11 de promovare 

în grad a salariaților instituției, 21 de constituire comisii de concurs, 2 de stabilire /majorare salarii 

de bază, 8 de avansare în tranșă de vechime, 8 de suspendare a contractelor individuale de muncă, 

2 de încetare a suspendării contractelor individuale de muncă, 4 mutare definitivă în alt 

compartiment, 5 delegare de atribuții primar, 18 de organizări activități, reglementarea desfășurării 

unor activități. 

 S-au elaborat o serie de documente specifice biroului, concretizate prin: 58 de adrese privind 

răspunsuri la cereri transmise de către terți sau instituții publice către Primăria orașului Năsăud, 

privind domeniul resurse umane, salarizare; 29 de adrese către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, privind organigrama, statul de funcții, promovarea în gradul imediat superior, suspendare, 

numire în funcție, concursuri; 13 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 2020 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 organizat și desfășurat 11 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de 

specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud 
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și 7 examene de promovare în grad profesional, la care au participat un număr de 7 funcționari 

publici și 4 personal contractual. 

 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, Zone, verzi, Drumuri și mecanizare. 

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

interesate. 

S-au eliberat adeverințe de vechime în muncă – 31, în baza cererilor înregistrate.  

 

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

  Biblioteca este una din instituțiile cu o îndelungată tradiție în comunitate. Ea își dovedește 

utilitatea prin serviciile pe care le oferă comunității, prin acces gratuit și nediscriminatoriu la 

colecții, ofertă culturală diversă ce răspunde diferitelor categorii de utilizatori, asigurând un suport 

informațional important întregii comunități, având în același timp puternice valențe educaționale și 

de formare permanentă.   

  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. 

  Biblioteca ,,Veronica Micle’’, ca instituție de cultură cu profil enciclopedic, asigură, potrivit 

nevoilor curente și de perspectivă ale tuturor categoriilor sale de utilizatori, consultarea gratuită, 

fără discriminare, a bazelor de date pentru public și a documentelor specifice din colecțiile sale, în 

scopul informării, documentării, lecturii publice, favorizând educația permanentă a membrilor 

comunității locale, petrecerii timpului liber, dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire 

de statut social sau economic, de vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. 

  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. 

  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, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei de Covid – 19. 

  În anul 2021 au fost achiziționate  și prelucrate un număr de 254 documente, în valoare de 

7.987,82 lei, bani alocați de la bugetul local, la care se adaugă un număr de 347 documente primite 

cu titlul de sponsorizare, donație de la instituții și persoane fizice, în valoare de 3.148,02 lei.  

  În intervalul 2017-2021 au fost înscriși un număr de 3.434 utilizatori. Biblioteca a fost 

frecventată de 4.900 utilizatori, au fost împrumutate 11.792 cărți și publicații seriale.   

  Alte servicii oferite de Bibliotecă au fost: sesiuni de internet – 125, rezervări de titluri –  

830 și cereri de informații 375. 

  La sfârșitul anului fondul total de documente este de 62.553. 

  În cadrul programelor și evenimentelor culturale au fost 25 expoziții tematice și 8 activități, 

organizate împreună cu Despărțământul Astra, elevi și profesori de la grădinițele și școlile din 

Năsăud.  
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CAPITOLUL V 

Cooperare instituțională și interinstituțională în slujba cetățeanului 

 

RAPORT INFORMATIV AL  

   POLIȚIEI ORAȘULUI NĂSĂUD ÎN ANUL 2021 

 

  Conștienți de rolul pe care îl are poliția  în comunitate, în anul 2021, colectivul Poliției oraș 

Năsăud, prin muncă și echipă, spirit de inițiativă și asumarea răspunderii, a crescut siguranța 

cetățeanului și a protejat valorile sociale fundamentale.  

  Poliția Orașului Năsăud deservește aproximativ 32% din populația județului și o suprafață de 

acțiune de 40 % din suprafața județului. 

În anul 2021, 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 2021 au fost organizate și desfășurate un număr de 

374 acțiuni și controale. Au fost aplanate 15 stări conflictuale. În anul 2021 s-a intervenit la  un 

număr de 489 apeluri de urgență și au fost depistate și sancționate un număr de 32 persoane care au 

comis acte de cerșetorie sau vagabondaj. În anul 2021 au fost organizate activități de prevenire și 

limitare a răspândirii virusului sars-Cov2 în comunitate. Au fost organizate acțiuni de prevenire și 

combatere absenteism școlar, fiind identificați 90 elevi care absentau de la cursuri. 

  SIGURANȚA CETĂȚEANULUI. Cea mai relevantă reflexie a gradului de siguranță al 

cetățeanului este reprezentată de evoluția ratei criminalității.  

  Infracționalitatea sesizată a înregistrat o scădere semnificativă față de anul 2020 – 205 (-

44) fapte penale sesizate – scădere de 17,67%. 

 

  Infracțiunile contra patrimoniului au scăzut de la 84 la  77 infracțiuni (-7) – scădere de 

8.33%. 

  Infracțiunile de furt și furt calificat sesizate, care reprezintă ponderea cea mai importantă din 

totalul faptelor conta patrimoniului - 48 infracțiuni (-8), înregistrează o scădere importantă de 20 %. 

 

  Infracțiunile contra libertății și integrității persoanei au scăzut de asemenea, de la 116 

la 88 infracțiuni (-28) – scădere cu 24,13%. 

   Infracțiunile de loviri sau alte violențe sesizate înregistrează o scădere cu 32% de la 56 la 38 

infracțiuni (-18) la fel și cele de amenințare cu 42% de la 28 la 16 infracțiuni (-12). 

  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 o creștere cu 112,5 % (de la 16 la 34 fapte), nefiind înregistrate infracțiuni grave sau cu 

prejudicii mari.     

  În școli sau în zona adiacentă acestor unități de învățământ s-au înregistrat 2 infracțiuni (-1) 

ambele sunt infracțiuni de loviri toate sau alte violente comise de către elevi, cu victime tot elevi, 

fapte comise în zonele adiacente unităților de învățământ, în perioadele în care activitățile de 

învățământ au fost organizate cu prezența fizică a elevilor dar și cu ocazia organizării examenelor 

naționale, nefiind comise fapte de natură infracțională de către elevi. 

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

3.275 (-19) sancțiuni contravenționale în valoare de 1.043.940 lei.  
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  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 

în anul 2021 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 

ani, la care se adaugă creșterea numărului de persoane deținătoare de permise de conducere auto și 

de creșterea constantă a volumului de trafic rutier pe DN 17C și DN 17D dar și pe străzile din oraș. 

  În anul 2021, pe raza orașului Năsăud și a localităților componente a scăzut numărul 

accidentelor rutiere grave soldate cu victime omenești cu 100 %  înregistrându-se astfel un număr de 

2 (-2) accidente soldate cu victime omenești rănite grav, cu consecințe 0 (-3) persoane decedate, 2 (-

1) persoane rănite grav și 19 (+4) accidente ușoare cu 23 (+2) persoane rănite ușor. 

   Au fost constatate și aplicate pe linie rutieră 1.959 (+53) sancțiuni contravenționale în 

valoare totală de 612.554 lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării pentru comiterea 

a diverse abateri a unui număr de 312 permise de conducere și au fost retrase 64 certificate de 

înmatriculare. 

  În domeniul rutier, cu ocazia acțiunilor și controalelor organizate pe raza orașului au fost 

constatate în flagrant un număr de 23 infracțiuni, după cum urmează: conducere fără permis – 10; 

conducere cu alcoolemie peste limita legală sau alte substanțe – 12; refuzul recoltării probelor 

biologice – 1. 

  DOMENIUL SILVIC. Prevenirea și combaterea delictelor silvice constituie o prioritate 

specifică la nivelul județului Bistrița-Năsăud.  

  Pe parcursul anului 2021, în zona orașului Năsăud au fost organizate și desfășurate 20 de 

acțiuni pe linie silvică în cadrul cărora au fost constate și aplicate 33 sancțiuni contravenționale și s-

a confiscat cantitatea de 40,58 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 desfășurate activități 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 efectuarea în comun de activități pe linia prevenirii și combaterii 

răspândirii virusului Sars-Cov2 pe raza orașului Năsăud atât în zilele de joi (cu ocazia târgului 

săptămânal) dar și în comunitate, în zonele  aglomerate, unități comerciale etc., în funcţie de 

măsurile dispuse de către autoritățile centrale în context epidemiologic. 

  Pe parcursul anului 2021 colaborarea cu structura poliției locale s-a realizat aproape zilnic, 

ca și în anul anterior, odată cu declararea stării de urgenţă și apoi de alertă.  

  În anul 2022, obiectivul principal al Poliției orașului Năsăud rămâne creșterea gradului de 

siguranță și protecție pentru cetățenii năsăudeni cu o preocupare deosebită pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității contra patrimoniului și a infracțiunilor cu violență, menținerea unui 

număr scăzut de infracțiuni stradale. 

  În vederea realizării acestui obiectiv se impune suplimentarea sistemelor de monitorizare 

video stradale, din zonele pretabile a se comite fapte infracționale și identificarea unor soluții 

pentru fluidizarea traficului rutier. 
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INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DETAȘAMENTULUI 3 JANDARMI NĂSĂUD ÎN 

ANUL 2021 

 

  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. 

  Anul 2021 ca și anul 2020  a reprezentat pentru omenire, probabil cea mai dificilă perioadă 

din ultima jumătate de secol. Efectele răspândirii noului coronavirus la nivel mondial au impus și 

pe plan național instituirea succesivă a stării de urgență, respectiv a celei de alertă, pe timpul cărora 

au fost impuse restricții/limitări ale exercitării unor drepturi fundamentale ale cetățeanului. 

  În acest context, obiectivul general l-a reprezentat creșterea gradului de siguranță a 

cetățeanului, prin desfășurarea de acțiuni preventive, proactive, reactive și combative, în spațiul 

public, menținerea climatului de ordine și siguranță publică, gestionarea în bune condiții a 

evenimentelor, cu accent pe respectarea regulilor privind limitarea răspândirii noului coronavirus 

precum și asigurarea unei capacități de intervenție unitară și coordonată, la producerea unor acte 

de tulburare a ordinii publice sau a unor situații de urgență. 

   Printre provocările din perioada încheiată, amintim: 

  - starea de alertă – prelungită succesiv (cu adaptarea continuă la restricțiile impuse conform 

hotărârilor de guvern, gestionarea stărilor de nemulțumire ivite odată cu restricțiile, verificarea la 

domiciliu a cetățenilor carantinați sau izolați, asigurarea protecției personalului propriu prin 

furnizarea echipamentelor de protecție individuală); 

  - sezonul estival – cu limitarea accesului publicului în zone turistice deosebit de populate; 

  - sezonul rece și sărbătorile de iarnă – unde putem să ne aducem aminte de campania 

extraordinară în care, într-o perioadă de doar câteva zile s-a reușit, împreună cu colegii polițiști, 

contactarea tuturor societăților cu activități în domeniul HoReCa, iar cu colegii din jandarmeria 

montană să finalizăm informarea privind prevederile legale a cetățenilor cu locuințe de vacanță, 

astfel încât anul 2021 să aibă cele mai liniștite sărbători.  

  În perioada de referință, s-au desfășurat acțiuni pe următoarele coordonate:  

  - misiuni de asigurare a ordinii publice; 

  - misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat: 

  - misiuni pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă; 

  - activități de prevenire și combatere a faptelor antisociale; 

  -  acțiuni în cooperare sau în colaborare cu alte instituții.  

  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 

  Pe segmentul ordinii și siguranței publice, structurile subunității au fost implicate în 

executarea misiunilor specifice, concretizate în ansamblul măsurilor întreprinse și al activităților 

desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și consolidarea climatului de 

siguranță al cetățenilor.  
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  Având în vedere evoluția situației operative și provocările la care subunitatea a trebuit să 

răspundă în contextul apariției și răspândirii COVID - 19, complexitatea situației operative, a 

impus noi și permanente transformări. 

  Prin misiunile executate, structurile de ordine publică au contribuit în mod semnificativ la 

efortul comun pentru prevenire răspândirii pandemiei, acestea acoperind un spectru larg de 

probleme, fiind executate atât în cooperare, cât și în mod independent, nefiind înregistrate 

evenimente4 deosebite, fapt ce denotă gradul de profesionalism și implicare  al efectivelor 

subunității noastre. 

  Pe segmentul protejării populației împotriva îmbolnăvirii cu virusul SarsCov2 s-au 

desfășurat următoarele activități: 

- S-a asigurat însoțirea coloanelor de mașini cu cetățeni reveniți în țară la debutul pandemiei; 

- Pe timpul stării de alertă s-au realizat filtre rutiere în sistem mixt, pentru limitarea circulației 

rutiere; 

- S-a asigurat o prezență activă în toate zonele cu potențial de coagulare a unor grupuri de 

persoane, prin patrulări și acțiuni punctuale;   

- S-a asigurat ordinea publică pe timpul manifestărilor publice permise de legislație, cu accent 

pe respectarea măsurilor epidemiologice atât de către organizatori, cât și de către toți 

participanții; 

- S-a participat la verificarea persoanelor izolate/carantinate la domiciliu; 

- S-a verificat respectarea măsurilor de suspendare/restricționare temporară a activității 

restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor, cluburilor, sediilor asociațiilor și altor localuri publice. 

- S-au sprijinit autoritățile responsabile în derularea anchetelor epidemiologice.  

   Datorită stării de urgență, respectiv de alertă, precum și a pandemiei de la nivel național a 

dus la diminuarea numărului manifestărilor din spațiul public, care a generat o scădere 

semnificativă a misiunilor pentru protecția participanților, a infrastructurii şi prevenirea tulburării 

ordinii şi siguranței publice, astfel, în perioada de referință au fost executate 12 misiuni de 

asigurare a ordinii publice, în scădere față de anul precedent. 

  În vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor, subunitatea a participat la menținerea 

ordinii publice prin patrule de jandarmi în zona II a orașului Năsăud şi în sistem integrat cu Poliția 

orașului Năsăud, sens în care au executat un număr de 935 misiuni, în creștere cu 144,76% față 

de anul precedent. Aceste misiuni au fost organizate în corelare cu evoluția situației operative și a 

hotărârilor adoptate în cadrul C.N.S.S.U și C.J.S.U. 

  Pentru verificarea respectării măsurilor epidemiologice au fost organizate și desfășurate 36 

acțiuni punctuale atât independent cât și în comun cu structurile de poliție.   

  În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate, pentru reducerea 

infracționalității, subunitatea noastră a executat 243 misiuni, în creștere cu 45,55% față de anul 

precedent.  

  O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării Jandarmeriei Montane (subordonată 

subunității din Năsăud), prezența jandarmilor în această zonă asigurând turiștilor un grad sporit de 

siguranță, garanția unei intervenții rapide și eficiente în condiții climaterice deosebite, precum și o 

implicare activă, în acțiunile de protejare a mediului organizate independent în cadrul campaniilor 

naționale sau în colaborare cu alte organizații. În anul de referință, un număr de 10 cetățeni s-au 

aflat în dificultate în zona montană iar colegii noștri i-au asistat cu profesionalism.  

   

  Din analiza indicatorilor specifici rezultă faptul că în cursul anului 2021 am stopat 

activitățile infracționale în 23 cazuri, în scădere cu 55,76% şi am sancționat componenta 

antisocială în 795 situații, în creștere cu 96,78%. Situația operativă aparte și gradul de implicare 
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al efectivelor de jandarmi și poliție a dus la o scădere cu aproximativ 6,42% a infracțiunilor 

stradale sesizate.  

  Strict statistic, în anul 2021, activitatea operativă a jandarmilor năsăudeni a cunoscut o 

creștere de 7,44 %, executându-se un număr de 1.285 misiuni de ordine publică dar satisfacția 

lucrului bine făcut ne-o dă faptul că am reușit să ținem sub control acest virus perfid și am rămas 

sănătoși în același timp.  

  În concluzie, în urma misiunilor executate, jandarmii năsăudeni au contribuit la asigurarea 

unui climat de normalitate și siguranță în orașul Năsăud, prin ansamblul măsurilor de 

eficientizare a modului de organizare și executare a misiunilor specifice, generarea unei reacții 

ferme de o manieră integrată și unitară cu celelalte forțe de ordine și siguranță publică, precum și 

prevenirea și contracararea riscurilor la adresa ordinii, siguranței și sănătății publice.  

 

  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 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. 

 

  MANAGEMENTUL RESURSELOR 

A. Eficientizarea structurală şi formare profesională 

  Încadrarea actuală a subunității reprezintă 100 % din necesar, iar media de vârstă a 

personalului este de aproximativ 40 ani, care poate fi apreciată ca fiind bună. 

  Pe categorii de personal situația încadrării 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 2021 avem distribuite toate mijloacele de transport auto prevăzute în tabela de înzestrare. 

Acestea au contribuit semnificativ atât la creșterea gradului de înzestrare cu mijloace de transport 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 

România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

                                                 

Pagină 48 din 68 

 

auto precum și la o modernizare și o diversificare fără precedent a flotei de autovehicule de care 

dispune în acest moment subunitatea. 

 

  IMAGINEA PUBLICĂ şi PARTENERIATUL 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. 

  La sfârșit de an, Jandarmii bistrițeni susținuți și de cei năsăudeni au fost Moș Crăciun  

pentru  copiii care se află în îngrijirea măicuțelor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. Acestora le-au 

oferit în pragul Crăciunului sume de bani, dar și diverse obiecte sau bunuri și alimente neperisabile.     

  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.   

   

  CONCLUZIE 

  Rezultatele obținute de Detașamentul de Jandarmi Năsăud în anul 2021 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, Detașamentul 3 Jandarmi Năsăud, reprezintă o 

forță flexibilă şi interoperabilă aflată permanent în serviciul cetățenilor acestei zone a județului, 

care are capacitatea de a gestiona orice misiune în domeniul ordinii și siguranței publice, al pazei și 

protecție instituționale și care răspunde afirmativ, ori de câte ori prezenţa îi este solicitată şi 

indiferent de riscurile asumate sau de dificultatea misiunilor încredințate. 

   

ACTIVITATEA PE ANUL 2021 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.  

  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 154 000 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: 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 

România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

 

Pagină 49 din 68 

 

- Organizarea și desfășurarea intervenției operative; 

- Activități de instruire în contextul pandemiei de COVID-19; 

- 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.  

  Au fost detașați la ISU Bucovina un număr de 3 subofițeri paramedici pe perioada stării de 

urgență timp de două săptămâni. 

  Situații de urgență în anul 2021:  

➢ Incendii – 125; 

➢ Asistență medicală – 3 004; 

➢ Descarcerare și măsuri API – 196; 

➢ Alte situații de urgență –  60; 

➢ Sprijin alte subunități – 12. 

   

PERSOANE ȘI ANIMALE SALVATE ÎN URMA INTERVENȚIILOR LA INCENDII 

- persoane salvate – 0; 

- animale salvate  –  28; 

- păsări salvate    – 110; 

   

  Situația intervențiilor la incendii în anul 2021 – Năsăud – 48. 

  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 Rodna, incendiu la acoperișul unui bloc de 

locuințe unde au fost afectate un număr de 13 apartamente de la etajul 4 și acoperișul clădirii pe o 

suprafață de aproximativ 800 mp.  
   Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat SMURD – 1 011 intervenții. 

   Descarcerări garda de intervenție Năsăud – 70 intervenții. 

   Protecția comunităților 

  În cursul anului 2021 s-a intervenit la un număr de 60 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, restul activităților au fost amânate pe baza Dispoziției Comune nr.1/1459/24.03.2020. 
   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. 
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  În planul activității de prevenire 

  Acțiunile de protecția comunităților pe perioada pandemiei s-a rezumat la activități de 

informare preventivă în colaborare cu alte instituții de ordine și siguranță publică.  

  În plan legislativ 

  În cursul anului precedent au fost elaborate, emise și transmise diferite legi, ordine, 

regulamente, proceduri, precum și planuri de măsuri pentru limitarea răspândirii noului 

coronavirus. Toate acestea au fost însușite de personalul secției în cele mai multe cazuri cu luare la 

cunoștință pe bază de semnătură. 

 

  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:  

- pt. reinițiere (stagiu de pregătire a pers. paramedical)  – 1 subofițer; 

- stagii de formare profesională: – 24 subofițeri. 

2. Exerciții și recunoașteri în teren: 

-   2 exerciții cu forțe și mijloace în teren. 

  3. Pregătirea personalului cu tehnica nouă din dotare. În anul 2021 s-a continuat procesul 

de pregătire a personalului prin antrenamente cu tehnică nouă, prin exerciții practice cu tematică în 

acordarea primului ajutor medical și tehnici de descarcerare din vehicule. 

  4. Concursuri: S-a ocupat prin concurs din sursă internă funcția de șef gardă intervenție și 

stingere în cadrul gărzii nr. 1 Năsăud. 

 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 2021 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.  
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            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 în baza 

Legii 3/1978, art.26 și își schimba denumirea în forma actuală 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.178 din 01.07.2021, 

încadrat în categoria a III-a. 

  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  

 

Activitățile importante realizate în cadrul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud 

sunt: 

  ÎN DOMENIUL SERVICIILOR MEDICALE: 

Anul 2021, care a continuat „anul pandemiei”, a fost și el unul atipic. Îngrijirea pacienților 

confirmați/suspectați de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a necesitat eforturi chiar mai mari decât 

în 2020 din partea echipelor implicate în activitatea medicală și nu numai. 

Împreună cu membrii Consiliului medical, cu care am avut întâlniri lunare, am monitorizat 

permanent principalii indicatori de performanta ai activității medicale: 

1. Numărul de bolnavi externați pe spital: 2887, cu 309 mai puțini decât in 2020 ( 3196 

externări în 2020 care, la rândul lor, au fost cu 37% mai puține decât in 2019). 

2. Pe secții, numărul externărilor a fost ușor redus fata de 2020 la Chirurgie, Obstetrica-

Ginecologie si Neonatologie si sensibil egal fata de 2020 la Medicina Interna si Pediatrie.  

3. Indicele de complexitate a cazurilor (ICM) pe spital a fost de 1.1647, cu 6,2% mai mare 

decât in 2020 si cu 0,51% mai mare decât ICM contractat si se datorează în principal 

creșterii ICM la Medicina Interna ( de la 1.0658 in 2020 la 1.2398 in 2021). 

4. Durata medie de spitalizare (DMS) pe spital a fost de 6.13 ( fata de 5.74 in 2020, respectiv 

5.85 DMS contractat) si se datorează in principal numărului mai mare de spitalizări de 

pacienți confirmați cu infecție cu virusul SARS-CoV-2( 640 in 2021, fata de 558 in 2020) 

si care au durata de spitalizare mai mare decât pacienții cu alte patologii. 

5. Rata de utilizare a paturilor (RUP) pe spital a fost de 33.44%, cu 3.55% mai mare decât în 2020. Pe 

secții  RUP cea mai mare a fost de 63.36% la Medicina Interna (comparativ cu 59.18 in 2020), iar 

cea mai mica pe Compartimentul Cronici nou înființat in 2021 ( 2.85%), situație explicabilă în 

contextul pandemic actual. 

6. Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital: 34.64%, fata de 45.68% în cursul 

anului 2020. 
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7. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile 

chirurgicale: 55.9% în secția Chirurgie (față de 57.19% în 2020), respectiv  37.41% în secția 

Obstetrică-Ginecologie (față de 32.70% în 2020). 

8. Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor 

medicale spitalicești acordate pe spital, exceptând spitalizările pe Camera de gardă: 38.4%, față de 

30.25% în 2020.  

9. La nivelul Camerei de garda au fost evaluați în spitalizare de zi 7222 pacienți în 2021, față de 6889 

în cursul anului 2020. 
10. Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu: 26527, din care 23733 în contract cu 

CASJ B-N (față de 14678 în 2020 și respectiv 22912 în cursul anului 2019), 2709 

consultații pe Programul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (cu cabinet înființat 

doar în cursul anului 2020) și 140 consultații la Planificare familială. 

Un număr de  572 pacienți au efectuat tratament fizical în ambulatoriu. 

  După cum se observa, activitatea desfășurată în ambulatoriul de specialitate a fost chiar mai 

bună decât în 2020, în principal prin includerea specialităților Urologie și Diabet, boli de nutriție și 

metabolism, precum și prin acordarea mai multor servicii la majoritatea specialităților. 

Am elaborat procedura de lucru privind managementul pacienților prezentați la Camera de 

Garda si confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, astfel încât să existe o conduită unitară pentru 

medicii din liniile de gardă, precum și procedura de lucru privind identificarea cazurilor suspecte în 

rândul personalului. 

    

  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 2021 

Tipul serviciilor 
Total sumă 

contractată 

Total servicii 

realizate- 

validate 

Total servicii 

facturate 

Total servicii 

decontate 

Spitalizare continuă DRG 7.752.619,95 4.882.321,10 7.752.619,95 7.080.247,10 

Spitalizare de zi 1.361.345,94 903.505,23 1.361.345,94 1.198.416,06 

Investigații paraclinice radiologice  111.913 110.895 110.895 98.693 

Investigații paraclinice de anatomie 

patologică 
9.798 8.470 8.470 7.150 

OUG nr. 114/2017 15.113.270 15.113.270 15.113.270 15.113.270 

Stimulente de risc     

Cheltuieli efective peste valoarea de 

contract conform HG nr. 

252/30.03.2020 

2.664.635,13 

 

2.664.635,13 

 

2.664.635,13 

 

2.621.947,47 

 

Servicii clinice in Ambulatoriu 1.858.528,37 1.858.528,37 1.858.528,37 1.663.908,37 

Servicii clinice 

Cabinet Diabetologie 
135.159,22 135.159,22 135.159,22 125.216,82 

Proceduri BFT 138.379,62 138.158 138.158 132.152 
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Medicamente personal contractual 17.759,35 17.759,35 17.759,35 16.319,29 

TOTAL SERVICII MEDICALE 29.163.408,58 25.832.701,40 29.160.840,96 28.057.320,11 

 

 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; 

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

de investiții. 

 

 Structura Veniturilor: 

  În anul 2020, Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, a realizat următoarele: 
 
1. Venituri din contractele cu CAS Bistriţa-Năsăud în anul 2021 în lei: 

  

Tipul de serviciu Buget 
Încasări aferente 

serviciilor prestate 
Grad de 

realizare(%) 

Servicii medicale spitalicești 11.679.831 8.278.663 70,88% 

Stimulente de risc - - - 

Servicii medicale efectuate în 

Ambulatoriul integrat inclusiv BFT, 

medicamente personal contractual 

3.910.000 1937.597 49,55% 

Investigații paraclinice 200.000 105.843 52,92% 

Cheltuieli efective peste valoarea de 
contract conform HG nr. 252/30.03.2020 2.664.635 

2.621.947 

 
98,40% 

Influențe salariale conform OG 114/2007 16.600.000 16.548.110 99.69% 

Servicii spitalicești, servicii din 
ambulatoriu și investigații aferente anului 
precedent şi 
încasate în anul curent 

1.471.169 1.471.169 100% 

Total 33.861.000 30.963.329 91,44% 
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2. Venituri din transferuri în lei: 

Bugetul de stat, din care: Buget 2021 Încasări 2021 
Grad de 

realizare % 
Acțiuni de sănătate 1.646.000 1.492.000 90,64% 

Programe naționale de sănătate 24.000 12.761 53,17% 
Total 1.670.000 1.504.761 90,10% 

 

3. Alte venituri: 

Denumire Buget 2021 
Încasări 

Anul 2021 
Grad de 

realizare (%) 
Venituri din închirieri 44.000 42.180 95,86% 
Venituri din prestări de servicii 433.000 340.313 78,59% 
Venituri din valorificări de bunuri 6.000 2.689 44,82% 
Donații şi sponsorizări – an curent 348000 348118 100.03% 
Subvenții de la bugetele locale 
pentru finanțarea cheltuielilor 
curente din domeniul sănătății 

150.000 100.000 66,66% 

Subvenţii de la bugetele locale 

pentru finanţarea cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătăţii 

5.000 0 0% 

Sume din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanțarea investițiilor în 
sănătate 

42.000 
0 

 
0% 

Împrumut din excedent pentru 
acoperirea cheltuielilor 

   

TOTAL 680.000 485.182 71,35% 

 

           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 şi din încasările prin virament bancar de la instituțiile cu care spitalul are 

încheiate contracte de prestări servicii și sunt in valoare de 340.313 lei. 

             Donații și sponsorizări  în anul 2021 în sumă totală de 897.702  lei și anume: 

I. Bunuri primite ca donație in valoare de  875.102 lei 

           Donațiile si sponsorizările efectuate in bunuri  sunt următoarele: 

  I.  Mijloace fixe: 46.399 lei 

               1.  SC GALENUS MGM SRL -38.799 lei 

             - Calculator complet pentru Cabinetul de diabetologie - 4.947 lei 

             - Calculator complet pentru Cabinetul de psihiatrie - 4.054 lei 

- Mobilier camera de garda NN - 4.404 lei 

            -  Canapea consultații reglabila pentru Cabinetul de Urologie - 4.403 lei 

            - Aparat microdermabraziune pentru Cabinetul Dermatologie - 4.988 lei 

  - Aparat tartare hiperhidroza pentru Cabinetul Dermatologie - 4.284 lei 

            - Plasmapen Tip Plamon pentru Cabinetul Dermatologie  - 11.719 lei 

           2.ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - 7.600 lei  

               2 concentratoare de oxigen pentru Camera de garda. 

 II. Alimente in valoare de 1.833 lei de la:  - Crucea Roșie Romana - 226 lei 
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  - Asociaţia  Banca Regionala pentru alimente - 1.607 lei 

III. Medicamente in valoare de 517.886 lei  

  - CN Unifarm - 403.236 lei 

  - Alliance Healtcare Romania -34.825 lei 

  - Fundația  „Dr.G.Trifon” - 612 lei 

        - Centrul Transfuzii sânge - 60.621 lei 

       - DSP BN - 13.595 lei 

  - Spitalul Jud. Bistrița - 4.997 lei 

  IV. Materiale sanitare în valoare de 8.280 lei 

    - Crucea Roșie - 7.496 lei 

      - D&G Grup SRL – 538 lei 

            - SC Galenus MGM în valoare de - 80 lei 

            - Ionuț Catuna - 150 lei 

             -DSP BN - 16 lei    

 V. Reactivi în valoare de 202.385 lei 

            - DSP BN  - 88.098 lei 

         - Asociaţia Medici pentru Romania - 9.240 lei 

        - Crucea Roșie - 563 lei 

             - SC Galenus MGM in valoare de - 2.784 lei 

        - ISU  in valoare de  101.640 lei 

              - Rubicon Pharmaceutical SRL   -60 lei 

 VI. Dezinfectanți  in valoare de 3.742 lei 

         - Crucea Rosie - 3.693 lei 

              - SC Galenus MGM in valoare de - 49 lei 

 VII. Obiecte de inventar in valoare de 64.448 lei de la : 

          - Asociaţia „Alături de Oameni” Cluj - 33.179 lei 

          - ADI pentru urgenta in valoare de - 821 lei 

           - Cristalis Optic SRL - 631 lei 

           - Farmacia Someșana SRL - 3.573 lei 

     - SC Galenus MGM in valoare de - 23.663 lei 

                - Ordinul Asistenților Bistrita - 392 lei 

                - Rubicon Pharmaceutical SRL - 196 lei 

                -Textil Rial SRL  -1.993 lei 

 VIII. Materiale de curățenie - 31 lei 

                     - Crucea Roșie  in valoare de - 31 lei                     

 XI. Furnituri de birou - 298 lei 

                     - Ordinul Asistenților Bistrita -298 lei 

 X. Alte materiale consumabile - 14.767 lei 

            - Asociaţia Alături de Oameni Cluj -14.547 lei 

            - Crucea Roșie -14 lei 

                      - SC Galenus MGM in valoare de 110 lei 

            - Ordinul Asistenților Bistrita - 6 lei 
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             - DSP BN - 90 lei 

  XI. Echipament de protecție in valoare de 15.033 lei 

                    - DSP BN-67 lei 

                    - Crucea Roșie Filiala BN-10.076 lei 

                    - ISU -690 lei 

                    - SC Marecom Impex SRL -4.200 lei 

II. Sume  primite de la agenții economici si persoane fizice in valoare de 22.600 lei: 

  -  AMICII BUILDING SRL   20.000 lei 

  -  ELIEZER PRO SRL              2.500 lei 

  -  URS ADIN MARIA                  100 lei 

 

STRUCTURA CHELTUIELILOR în anul 2021 

CHELTUIELI BUGET 
PLĂȚI 

EFECTUATE 
Grad de 

realizare% 

Cheltuieli 36593000 
30782636 

               
84.12% 

Cheltuieli de personal 28469000 25042726 87.96% 
Bunuri și servicii,din care: 6.234000 4961706 79.59% 
Furnituri de birou 50000 39288 78.58% 
Materiale pentru curățenie 74000 61717 83.40% 
Iluminat, încălzit şi forţă motrică 850000 609849 71.75% 
Apă, canal, salubritate 290000 163688 56.44% 
Carburanţi şi lubrifianți 40000 19862 49.66% 
Piese de schimb 17000 4264 25.08% 
Transport 14000 3396 24.26% 
Poştă, telecomunicaţii 28000 20974 74.91% 

Materiale şi prestări de servicii cu 

caracter funcțional 
791000 647945 84.15% 

 Alte bunuri şi servicii pentru 

întreținere şi funcționare 
35000 1131 3.23% 

Reparații curente 1094000 915271 83.66% 

Hrană 240000 181618 75.67% 

Medicamente 
1116000 950168 

85.14% 

Materiale sanitare 
560000 508802 90.86% 

Reactivi 
492000 455170 92.51% 

Dezinfectanți 
181000 74254 41.02% 

Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 363000 267944 73.81% 

Deplasări, detașări, transferări 
10000 3820 38.2% 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 

România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15, Tel. 0263-361026, Fax 0263-361028 

 

Pagină 57 din 68 

 

Cărți, publicații şi materiale 
documentare 5000 

3911 78.22% 

Pregătire profesională 
23000 16175 70.33% 

Protecția muncii 
25000 12459 49.84% 

Alte cheltuieli 35000  0% 

 Fond handicap 
231000 209665 90.76% 

 Cheltuieli de capital, din care: 
1659000 663706 40.01% 

 Construcții, mașini, echipamente şi 
mijloace de Transport, mobilier, 
aparatură birotică, alte active fixe 712000 663706 93.22% 

Alte active fixe 
947000 0 0% 

Plăţi efectuate în anii precedenți şi 

recuperate în anul curent 
 -95167  

  
  Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli raportat la bugetul de venituri și 

cheltuieli este de 77.80 % iar în execuție este de 81.04%. 

  Ponderea cheltuielilor cu bunuri și servicii în total cheltuieli, raportat la bugetul de venituri 

și cheltuieli este de 17.04 %, iar în execuție este de 16.12 %. 

 Ponderea cheltuielilor cu burse si fond de handicap în total cheltuieli, raportat la bugetul de 

venituri si cheltuieli este de 0.63 %, iar în execuție este de 0.68 %. 

  Ponderea cheltuielilor de capital raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli este de 4.53 % 

iar în execuție este de 2.16 %. 

 

  ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

  Resursele umane ale Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud la finele anului 

2021, totalizează 303 posturi normate ( Spital - 254, Ambulatoriul integrat - 37, buget - 12) 

ocupate, (unele categorii de personal desfășurând activitate prin cumul de funcții cu contract de 

munca cu timp parțial - 17 persoane sunt încadrate cu ½ norma), structurate în următoarele 

categorii:                 

Denumire funcție/Loc de muncă Număr posturi normate Număr posturi ocupate 

Comitet director 3 2 

     - 1 post director medical 

interimar fără retribuire 

Biroul de Management al Calității 

Serviciilor Medicale 

2 2 

Personal TESA 19 16 

Medici 49 33 

Medici rezidenți 5 5 

Alt personal superior 3 2 

Asistenți medicali 124 116 

Registratori medicali 3 3 
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Personal auxiliar ( infirmiere, 

îngrijitoare, brancardier, spălătorese, 

garderobiera) 

66 57.5 

Muncitori, șoferi ( zugravi, 

instalatori, personal Bloc alimentar) 

28 23 

TOTAL 303 259.5 
 
      În cadrul Serviciului RUNOS în anul 2021 au fost întocmite următoarele documente:  

- 680 decizii, având ca obiect: încadrare personal; încetarea contractului de muncă;  

suspendarea contractului de muncă ( pentru concedii fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului 

în vârstă de până la 2 ani);  punerea în aplicare a prevederilor legale;  încetarea suspendării și 

reluarea activității; constituirea comisiilor necesare pentru buna desfășurare a activității din cadrul 

spitalului; constituirea comisiilor de concurs; constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

de concurs; suspendarea raporturilor de serviciu;  promovare în funcție;  modificare gradație spor 

vechime.  

- 619 acte adiționale privind modificarea: drepturilor salariale; locului de muncă; 

atribuțiile postului; durata muncii; felul muncii ( funcția/meseria); continuare activitate persoane 

care au fost încadrate cu contract de muncă pe durată determinată. 

  Pe lângă actele adiționale întocmite, modificările prevăzute în ele, necesită înregistrare și în 

Registrul General de Evidență a Salariaților. 

   Au fost calculate, completate, eliberate, întocmite, verificate: - 300 foi colective de 

prezență; -170 grafice de lucru; - 207 certificate medicale; -1800 ordine de plată privind plata 

salariilor; - 40 adeverințe vechime ( pentru întocmire dosar pensie, justificare vechime în muncă); -  

260 - adeverințe pentru consultație medicală; - 62 adeverințe pentru Bănci, CAR Sanitari, CAR 

Pensionari, CAR Iproeb; - 150 diverse adeverințe ( Colegiul Medicilor, Primărie, Școli, înscriere 

cursuri de perfecționare, întocmire dosar îngrijire copil 2 ani). 

        Au fost verificate în calculator un număr de 2539 certificate concediu medicale eliberate de 

medicii din cadrul spitalului ( transmise la CAS BN). 

 

      ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, CONTRACTARE ȘI APROVIZIONARE 

  În cursul anului 2020 s-au efectuat în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice 

următoarele achiziții/proceduri de achiziție: 

  - 1928 de cumpărări directe; 

  - un numar de 9 proceduri de achizitie, care au avut ca si obiect dupa cum urmeaza:  

  1.  Sistem digital mobil de raze X, procedura cu finantare din fonduri ale Uniunii Europene 

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, procedura finalizata cu un contract in valoare 

de 611.660 lei cu TVA; 

  2. Alimente, procedura finalizata cu incheierea unui numar de 5 acorduri-cadru; 

  3. Furnizare energie electrica, procedura finalizata cu incheierea unui contract de furnizare 

energie electrica in valoare de 279.006,80 lei cu TVA; 

  4. Medicamente, inclusiv substante farmaceutice, procedura finalizata cu incheierea unui nr 

de 13 acorduri-cadru; 

  5. Aparatura medicala, dupa cum urmeaza: 
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  - EKG portabil cu 12 canale/12 derivatii cu suport mobil cu roti multidirectionale, soft   PC 

si modul spirometrie  - 2 bucati in valoare totala de 59.500 lei cu TVA  

  - Autorefractometru, in valoare de 43.569,47 lei cu TVA 

  - Aplano-tonometru, in valoare de 9.996 lei cu TVA 

  - Autoclav cu aburi pentru tetine, in valoare de 8.092 lei cu TVA 

  - Aspirator chirurgical bloc operator, in valoare de 5.950 lei cu TVA 

  - Fierastrau electric pentru taiat gips, in valoare de 4.562,46 lei cu TVA 

  - Masa operatie electro hidraulica, in valoare de 35.343 lei cu TVA 

  - Sistem de criocauterizare cu azot, in valoare de 11.721,50 lei cu TVA 

  - Neurostimulator, in valoare de 4.425,61 lei cu TV 

  - Spirometru, in valoare de 10.710 lei cu TVA 

   6. Aparatura medicala, dupa cum urmeaza: 

   - Turn Video ORL, in valoare de 202.300 lei cu TVA 

   - Aspirator chirurgical bloc operator, in valoare de   3.796,10 lei cu TVA 

   - Aspirator chirurgical intrauterin, in valoare de 15.000 lei cu TVA 

   - Set intubatie, in valoare de 113.050 lei cu TVA 

   - Trusa endourologie, in valoare de 83.300 lei cu TVA 

  7. Furnizare gaze naturale, procedura finalizata cu incheierea unui contract de furnizare 

gaze naturale in valoare de 522.213,35 lei cu TVA 

  8. Medicamente, inclusiv substante farmaceutice, finalizata cu incheierea unui numar de 17 

acorduri-cadru 

  9. Lucrari de proiectare, avizare, instalare si punere in functiune sisteme cu rol de securitate 

la incendiu in vederea intrarii in legalitate din punct de vedere al securitatii la incendiu, procedura 

finalizata cu incheierea unui contract in valoare de 933.806,50 lei cu TVA 

  S-au incheiat contracte subsecvente pentru procedurile finalizate cu incheierea acordurilor-

cadru in perioada anterioara celei mentionate, dupa cum urmeaza: 

- Hrana pentru oameni – Alimente 

- Medicamente, inclusiv substante farmaceutice 

- Echipament de protectie COVID19 

A fost încheiat contractul subsecvent pentru furnizarea incubatorului pentru nou-născuți, 

procedura derulată de către Ministerul Sănătății. Contractul are o valoare de 46.549,99 lei cu TVA, 

cu sprijin din partea Ministerului Sănătății si cofinanțare din partea primăriei. 

 Au fost încheiate contracte de furnizare produse: 

- un număr de 8 bucăți de concentratoare de oxigen, in valoare totala de 60.000 lei cu TVA; 

- un număr de 25 bucăți de detectoare de oxigen, in valoare totala de 28.262,50 lei cu TVA; 

- un router in valoare de 13.975 lei cu TVA; 

- 10 bucăți multifuncționale laser in valoare totala de 7.305,17 lei cu TVA; 

- 4 bucăți multifuncționale laser in valoare totala de 9.958,97 lei cu TVA; 

- 300 bucăți de lenjerie pat in valoare totala de 35.700 lei cu TVA.  

  S-au încheiat următoarele contracte de lucrări: 

- contract de lucrări având ca si obiect amenajarea accesului în zona de intrare a ambulantelor în 

valoare de 23.587,10 lei cu TVA; 

- contract de lucrări având ca si obiect lucrări la sufetul și zona de închidere pod si ferestre la 

ultimul nivel, în valoare de 37.880,99 lei cu TVA; 
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- contract de lucrări având ca si obiect înlocuirea a 20 de bucăți de hidranți interiori, în valoare 

totala de 30.821 lei cu TVA; 

- contract de lucrări având ca si obiect reabilitarea termica la fațadele anexelor spitalului, în valoare 

de 148.571,19 lei cu TVA; 

- contract de lucrări având ca și obiect execuție reţea de vacuum și montaj console tip ATI, în 

valoare de 126.175,70 lei cu TVA; 

           S-au încheiat contracte de servicii: 

- închiriere a unui compresor de aer medical în valoare de 17.850 lei cu TVA; 

- revizie centrală producere oxigen medical, în valoare de 47.076,88 lei cu TVA. 

  ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR CU PUBLICUL 
  S-au organizat un număr de 12 interviuri ale reprezentanților instituției cu diverși 

reprezentanți mass media. 

           Pe rețelele sociale au fost postate texte și imagini menite să informeze populația arondată 

spitalului și nu numai, să promoveze activitatea instituției. 

    Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare a instituției și  asigurarea desfășurării 

campaniilor publice de promovare și comunicare. 

   Activitatea desfășurată în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud în anul 

2021 a fost în concordanță cu indicatorii de performanță ai managementului spitalului stabiliți cu 

scopul de a îndeplini misiunea spitalului, de a presta un act medical de calitate, într-un mediu sigur  

și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. 

Activitatea managerială s-a derulat în concordanță cu prevederile bugetare aprobate, 

astfel că la finele anului 2021, Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nu a înregistrat 

arierate. 

 

 

 

OBIECTIVE ALE ADMINISTRAȚIEI LOCALE PENTRU ANUL 2021 

 

 În anul 2021, 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 2021 

             În concordanță cu alocările bugetare pentru anul 2021, se vor contura o serie de proiecte,  

pe care, împreună cu echipa Primăriei Orașului Năsăud, Consiliul Local  al Orașului Năsăud, dar 

și cu sprijinul dumneavoastră, a contribuabililor persoane fizice și juridice, vom încerca să le 

demarăm și să le ducem la bun sfârșit. Dintre acestea aș dori să amintesc doar câteva: 

• Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud. 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Orășenesc dr. George Trifon, 

din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Eficientizarea energetică a blocurilor de 

locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa II. 

• Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița -Năsăud, etapa II.  

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Colegiului Național George Coșbuc, din 

localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.  

• Coridor central de mobilitate urbană în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.  

• Amenajare culoar de mobilitate lentă pe malul drept al Râului Someșul Mare, etapa I..  
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• Construire imobil nou pentru Creșa orașului Năsăud.  

• Regenerare urbană a cartierului de blocuri, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. 

• Eficientizarea energetică a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. 

• Modernizare și dotare sală de sport aparținând de Școala de Aplicație și amenajare curte 

interioară. 

• Modernizare și dotare teren de sport- sintetic – din curtea interioară a Școlii Gimnaziale 

“Mihai Eminescu” Năsăud.  

• Modernizarea parcurilor de joacă de pe raza orașului Năsăud.  

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

• Realizarea unui nou Plan Urbanistic General al orașului Năsăud. 

• Digitalizarea activității administrației publice locale. 

• Proiecte educaționale și culturale pentru oraș.  

• Crearea arhivei digitale a Primăriei orașului Năsăud. 

• Înființare parc tematic “Cătanele Negre”, în orașul Năsăud.  

• Realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Năsăud.  

• Continuarea implementării proiectelor câștigătoare. 

• Gestionarea provocărilor anului 2021 și a crizei COVID. 

 Investițiile pentru bunăstarea cetățenilor vor continua până când toți năsăudenii vor simți că 

trăiesc într-un oraș european, un oraș din care nimeni să nu mai plece.  

  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, Dorin-Nicolae VLAȘIN 
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021  

al Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul Primăriei orașului Năsăud 

 

 

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 2020 Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 

orașului Năsăud a derulat și finalizat proceduri de achiziție publică de lucrări, servicii și produse. În anul 2021 s-au finalizat: 5 licitații 

deschise, 7 proceduri simplificate online pentru achiziția de lucrări și servicii, o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunț și sunt în derulare 5 licitații deschise o procedură simplificată de achiziție de produse. 

Achizițiile publice realizate în anul 2021 sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos: 

 

 

PROCEDURI DE ACHIZIŢII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2021 

Nr. 

crt. 
Obiectul contractului (produse, servicii, lucrări) Număr și dată contract 

Valoarea contractului 

(lei, inclusiv TVA) 

Sursa de 

finanțare 

Executant/ 

prestator 

Licitație deschisă online 

1 

Studiu de fezabilitate și documentație tehnică faza PT +DDE +studii 

și documentații avize și acorduri pentru obiectivul de investiții 

”Regenerare urbană în cartierul de blocuri Grănicerilor-sud din orașul 

Năsăud” (POAT) 

Nr. 40994 din  08.11.2021 555.581,25 
NOVELTY 

AE .S.R.L. 

2 

Servicii întocmire documentație tehnica - faza DALI pentru proiectul 

”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul 

Năsăud, judetul Bistrița-Năsăud- Etapa II” 

Nr. 42525 din data de 

03.12.2021 
279.650 

Kes Business 

SRL 

3 
Achiziție servicii de proiectare faza PT+DDE, asistență tehnică din 

partea proiectantului și execuție lucrări de construcții pentru proiectul 
Nr. 36271 din 12.08.2021 1.188.285,56 

Amicii 

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

Năsăud”, cod SMIS 126791, finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Apelul de proiecte: POR/2018/3/3.2/2/2/7 

Regiuni/proiecte nefinalizate, Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 

– reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile 

de mobilitate urbană durabilă – LOTUL 2 

S.R.L. 

4 

Achiziție documentație tehnică faza SF pentru proiectul  

”Reamenajarea Pietei Unirii din Orașul Năsăud, Judetul Bistrița-

Năsăud” 

Nr. 18883 din 11.01.2022 175.465,50 
Arhicris 

Logistic SRL 

5 

Servicii de consultanță (management și achiziții ) în cadrul 

proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID 19 în cadrul spitalului orășenesc Dr. George Trifon din orașul 

Năsăud, jud Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 140365 

Nr. 42361 din 26.11.2021 68.306 

Axxa Regional 

Management 

SRL 

6 

Servicii întocmire documentație tehnica - faza DALI pentru proiectul 

”Restaurarea, reabilitarea, modernizarea, si dotarea Liceului silvic 

Transilvania din orasul Năsăud, judetul Bistrița-Năsăud 

Procedură în derulare 

 

Estimat  

345.100 

- 

7 

Servicii întocmire documentație tehnica - faza DALI pentru proiectul 

”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul 

Năsăud, judetul Bistrița-Năsăud- Etapa III” 

Procedură în derulare 
ofertat 

296.310 
- 

8 

Servicii întocmire documentație tehnica - faza SF pentru proiectul 

”Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud, judetul Bistrița-

Năsăud” 

Procedură în derulare 
Estimat 

559.300 
- 

9 

SERVICII ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICA - (Audit 

energetic + Certificat performanta energetica + Expertiza Tehnică + 

Studiul Geotehnic + Studiul Topografic + DALI+ Analiza cost 

beneficiu + Documentații pentru obținere avize/acorduri solicitate 

prin certificatul de urbanism, faza DALI) PENTRU INVESTIȚIA: 

CENTRUL DE CULTURĂ URBANĂ „VERONICA MICLE", DIN 

LOCALITATEA NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Procedură în derulare 
Estimat  

100.000 
- 

10 
Achiziție documentație tehnică faza SF cu elemente DALI pentru  

proiectul  ”Reabilitarea, modernizarea ,dotarea si extinderea 
Procedură în derulare 

Estimat 

570.000 
- 
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Colegiului National George Coșbuc, Năsăud, Județul Bistrița-

Năsăud”    

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. 36187 din 23.09.2021 

 
105.231,41 

Buget local 

Societatea 

"Electrica 

Furnizare" 

S.A.   

2 

Servicii de furnizare energie electrică, inclusiv transportul și 

distribuția acesteia, pentru punctele de consum din proprietatea 

Orașului Năsăud și pentru iluminatul public stradal  

Nr. 42205 din 24.11.2021 

 
64.480,27 

Buget local 

Societatea 

"Electrica 

Furnizare" 

S.A.   

3 

Lucrări de reparații curente străzi în oraşul Năsăud după sezonul rece 

(plombări cu mixtură asfaltică), lucrări de montare borduri și reparații 

trotuar cu mixtură asfaltică pe strada Vasile Nașcu pe lungimea de 

180 m, lucrări de reparații alee Miron Cristea, de la blocul 1A până la 

bloc 6, pe lungimea de 220 m, lucrări de realizare platformă asfaltată 

în zona magazinului Penny, pe suprafața de 520 m2 

Nr. 35105 din 13.07.2021 651.001,80 

RECONUTI 

TRANS 

S.R.L. 

4 
Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică în Piața Unirii din orașul 

Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 
Nr. 38970 din 07.10.2021 203.820 

RECONUTI 

TRANS 

S.R.L. 

5 

Achiziție servicii de elaborare a:  

- Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Năsăud (SIDU) 

– Lot 1 

- Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în orașul Năsăud (PMUD) – 

Lot 3 

Nr. 20941 din 15.02.2022 

Nr. 20947 din 15.02.2022 
177.905 

CIVITTA 

Strategy & 

Consulting 

S.A. 

6 

Servicii de deszăpezire a străzilor din oraşul Năsăud judeţul Bistriţa-

Năsăud, și din localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, în 

sezonul rece 2021-2022 

 

Nr. 40732 din 03.11.2021 297.500 

Buget local 

S.C. Gironic 

Star Com SRL  
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7 

Servicii de consultanta pentru investitia “Reabilitarea, modernizarea, 

dotarea Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud si a 

infrastructurii urbane adiacente”SMIS: 126113 (lotul I - Consultanta 

in derularea achizitiilor din cadrul proiectului; lotul II - Consultanta 

in managementul de proiect) 

Lot 1 – nr. 35424 din 

20.07.2021 

 

Lot 2 – nr. 35357 din 

19.07.2021 

77.350 

Bocasoft SRL 

136.136 

Spes 

Consulting 

SRL 

 

Bocasoft SRL 

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

1 

Lucrări de  remediere a degradărilor apărute în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase din data de 10.02.2021 pe secțiunea 

de drum agricol ”Spre Nimigea” (Valea Mintiului) din localitatea 

aparținătoare Lușca, oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, 

Nr. 34597 din 30.06.2021 473.725,91 

Buget local 

Veroprime 

Construct SRL 

. 

 Proceduri simplificate online  

1 

Servicii de consultanta pentru investitia “Reabilitarea, modernizarea, 

dotarea Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud si a 

infrastructurii urbane adiacente”SMIS: 126113 (lotul I - Consultanta 

in derularea achizitiilor din cadrul proiectului; lotul II - Consultanta 

in managementul de proiect) 

Lot 1 – nr. 35424 din 

20.07.2021 

 

Lot 2 – nr. 35357 din 

19.07.2021 

77.350 

Bocasoft SRL 

136.136 

Spes 

Consulting 

SRL 

 

Bocasoft SRL 

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

1 

Achiziționare servicii de consultanta (pregătire documentații de 

atribuire si servicii de expert cooptat in partea de evaluare a ofertelor) 

pentru achiziția unui nunăr de 8 documentații tehnice aferente anului 

2021 

Nr. 27853 din 09.04. 

2021 
76.160 

Spes 

Consulting 

SRL 

2 

Servicii de informare și publicitate în vederea implementării 

proiectului ”Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”, 

Program Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 436/4/4, cod 

Nr. 40180 din 27.10.2021 3.581,90 
Graden Design 

SRL 
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SMIS 126749 

3 

Achiziție servicii de dirigenție de santier pentru infrastructura rutieră 

și pietonală pentru proiectul ”Creșterea mobilității urbane în orașul 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 126791, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte: 

POR/2018/3/3.2/2/2/7 Regiuni/proiecte nefinalizate, Axa prioritară 3 

– sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Obiectivul specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane, bazată pe planurile de  mobilitate urbană durabilă    

Nr. 27897 din 09.04.2021   78.000 
Hurban V. 

Emilia 

4 

Achiziție servicii de dirigentie de santier în cadrul proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul 

Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud, etapa I”, finanțat în cadrul 

Programului Operaţional 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 A- Clădiri rezidențiale, conform 

contractului de finanţare nr. 823/18.12.2017, Cod SMIS 

2014+:NV/BN/2016/3/3.1/A/1/356/16.11.2016 

Nr. 27869 din 09.04.2021 23.800 

AITC 

Consulting 

SRL    

5 

Achiziție servicii de dirigenție de santier depou pentru proiectul 

”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud”, cod SMIS 126791, finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Apelul de proiecte: POR/2018/3/3.2/2/2/7 

Regiuni/proiecte nefinalizate, Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 

– reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile 

de  mobilitate urbană durabilă     

Nr. 39183 din 12.10.2021 35.462 
Arhibuild 

Expert SRL 

6 

Achiziții servicii de management proiect în vederea implementării 

proiectului „Eficientizarea energetică a Spitalului orășenesc Dr. 

George Trifon, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

Nr. 27505 din 31.03. 

2021 
42.840 

Konic 

Management 

SRL 

7 Achiziție servicii de marketing si promovare  în cadrul proiectului  Nr. 34771 din 05.07.2021 9.282 Web Win 
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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” cod SMIS 115165 

Group Net 

SRL 

8 

Servicii de informare și publicitate în vederea implementării 

proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID 19 în cadrul spitalului orășenesc Dr. George Trifon din orașul 

Năsăud, jud Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 140365 

Nr. 43504 din 16.12.2021 7.163,80 
Graden Design 

SR 

Achiziții directe pentru care s-au încheiat contracte 

1 Întreţinere rețele de iluminat public stradal în oraşul Năsăud Nr. 29913 din 17.05.2020 160.650 

„Nepos Magic 

Electric” 

S.R.L. 

2 
Iluminat ornamental festiv -  Contract de locațiune şi prestări servicii 

 
Nr. 42179 din 24.11.2021 85.000 

„Nepos Magic 

Electric” 

S.R.L. 

3 Achiziție gaze naturale Nr. 29850 din 14.05.2021 96.825,06 

E.ON 

ENERGIE 

ROMANIA 

S.A. 

5 

Servicii de  curățenie și întreținere în piața agroalimentară și în piața 

de desfacere a produselor lactate din orașul Năsăud precum și pentru 

serviciile de curăţenie şi întreţinere la adăpostul pentru câinii fără 

stăpân al Primăriei orașului Năsăud, în perioada 03.06.2021 – 

02.06.2022 

31691 din 02.06.2021 137.399,02 

Buget local 

„Local Serv 

Năsăud” 

S.R.L. 

6 

Servicii de întreținere de întreținere a spațiilor verzi din orașul 

Năsăud și localitățile aparținătoare Lușca și Liviu  în perioada 

01.03.2021 – 30.11.2021 

Nr. 24993 din 26.02.2021 65.656,01 

Buget local 

 „Local Serv 

Năsăud” 

S.R.L. 

7 

Achiziție produse consumabile, (hârtie copiator, toner, cartușe 

imprimantă, dosare, bibliorafturi, folii protecţie, compact-discuri, 

necesare Primăriei oraşului Năsăud şi aparatului de specialitate al 

primarului 

Nr. 37899 din 20.09.2021 111.860 
„Loyal 

Center” S.R.L. 
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8 
Servicii de supraveghere  tehnică (RSTVI) pentru cazanele cu apă 

caldă din dotarea Primăriei orașului Năsăud 
   Nr. 37925 din 20.09.2021      1.400 

Dobrescu 

Constantin, 

Persoană 

Fizică 

Autorizată 

 

Lucrări de înlocuire stâlpi de iluminat, inclusiv corpurile de iluminat 

și echipamentele aferente în zona cartierului de blocuri ”Grănicerilor-

sud” din orașul Năsăud 

Nr.  36544 din 19.08.2021 182.832,31 
Electrotrust 

S.R.L. 

9 

Lucrări de modernizare a rețelei de iluminat public stradal din orașul 

Năsăud în următoarele locații: Stadionul ”Progresul” din orașul 

Năsăud, strada Bistriței (în zona podului rutier peste râul Someșul-

Mare – accesul în cartierul Lușca), în cartierul de blocuri 

”Grănicerilor-sud”, în zona parcului din vecinătatea blocurilor F1 și 

E1, peronul gării CFR din orașul Năsăud, în cartierul de blocuri 

”Grănicerilor-sud”, în spatele blocului 67 și în cartierul de blocuri 

”Grănicerilor-sud”, în fața blocurilor B2 și B3 

Nr. 40212 din 28.10.2021 85.429,41 
Electrotrust 

S.R.L. 

10 

Servicii de curățenie în sălile destinate centrului de vaccinare din 

incinta Casei de cultură ”Liviu Rebreanu” din orașul Năsăud, în 

perioada 07.05.2021 – 31.12.2021 

Nr. 29527 din 05.05.2021 10.156,51 

„Local Serv 

Năsăud” 

S.R.L. 

11 

Servicii de dirigentie de santier pentru lucrările de remediere a 

degradărilor apărute în urma fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase din data de 10.02.2021 pe secțiunea de drum agricol 

”Spre Nimigea” (Valea Mintiului) din localitatea aparținătoare Lușca, 

oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

Nr. 34690 din 02.07.2021   5.355 

Slavita 

Alexandru 

persoană fizică 

autorizată 
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