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I. 1. Prezentare generală:
Oraşul Năsăud (331 m. altitudine medie ), centru cu vechi tradiţii istorice şi
culturale, este situat la vărsarea Văii Caselor în Someşul Mare, la 24 º 26` longitudine
estică şi 47º 17` latitudine nordică, într-o zonă de dealuri monoclinale, faliate, cu relief
specific de cueste şi suprafeţe structurale etajate, cunoscute sub numele de „Ţara
Năsăudului”, mărginită la nord de rama Munţilor Rodnei, la est de a Munţilor bârgăului, la
sud de Dealurile Bistriţei, iar la vest de Dealurile Suplaiului. Oraşul s-a dezvoltat pe
terasele de pe dreapta râului Someşul Mare.
Datorită aşezării într-un bazinet erozional, cu expoziţie sudică a versantului pe care
s-a extins, oraşul dispune de un climat caracterizat printr-o temperatură medie anuală de
8,3ºC, cu ierni relativ blânde şi veri nu prea călduroase, cu precipitaţii medii în jur de 780
mm, condiţii optime dezvoltării pădurilor de fag şi gorun, care -i întregesc măreţia
peisajului.
Dealurile dinspre sud sunt în cea mai mare parte împădurite, iar cele dinspre nord
prefăcute în ogoare, livezi şi păşuni, încât peisajul, din primăvară până în toamnă oferă
ochiului o privelişte dintre cele mai încântătoare. Împreuna cu localităţile componente
Jidoviţa, Liviu Rebreanu şi Luşca, ocupă o suprafaţă de 4325 ha, adică 43.250 Km 2.
Străveche vatră românească, Năsăudul de astăzi s-a edificat pe locurile unor vechi
aşezări, atestate de nenumărate vestigii istorice. De la sfârşitul neoliticului şi din perioada
de tranziţie spre epoca bronzului se datează mai multe materiale ceramice şi unelte din
piatră descoperite în punctele Păşcăneasa, Prisaca, Poiana Lungă sau pe teritoriul
localităţi componente Luşca. Ceramică, aparţinând epocii bronzului (cca. 2000-800 î.
Chr.), a fost descoperită în punctul Pe Lac, din aceeaşi perioadă fiind cunoscute mai
multe arme şi unelte din bronz găsite în cuprinsul oraşului. Descoperiri importante sunt
consemnate pentru cea de-a doua epocă a fierului (La Tène sec. III î. Chr. – I d. Chr.),
constând în mai multe tezaure monetare, iar în muzeul din Năsăud se păstrează
ceramică dacică, lucrată cu mâna şi la roată.
Începând cu secolul al XVI-lea, Năsăudul devine un centru tot mai important pentru
comunele din Valea Someşului. Actul din 1762, semnat de împărăteasa Maria Terezia,
prin care s-a creat Districtul militar al Năsăudului, cu 23 de sate, cu sediul în această
localitate, (extins ulterior şi la localităţile de pe Valea Bârgăului, înglobân d în final 44 de
sate), a însemnat o cotitură crucială în istoria acestui ţinut. Năsăudul a devenit centrul în
jurul căruia gravitau toate localităţile din bazinul superior al Someşului Mare. În anul 1765
localitatea capătă dreptul de a ţine târg săptămânal. După stabilirea definitiva a reşedinţei
arhidiaconatului (protopopiatului), apoi a comandamentului regimentului roman grăniceresc, în urma înfiinţării de şcoli, Năsăudul a devenit atât centrul cultural -religios,
cât şi centru administrativ şi militar al ţinutului, acordându-i-se rangul de oraş. De aceea,
cu timpul, vechile denumiri au dispărut, rămânând cunoscuta ca ultima numire istorica
pentru acest ţinut cea de Districtul Năsăudului, iar districtul militar al celor 44 de
comune componente ale regimentului e numit Districtul Grăniceresc Militar.
Ostaşii regimentului, porecliţi „cătanele negre”, datorită sumanelor de culoare
închisă pe care le purtau, s-au dovedit luptători neînfricaţi. Ei au cinstit pe deplin
stindardul lor care purta inscripţia „Virtus Romana Rediviva” (Virtutea romană
reînviată)devenită autentic blazon al vitejiei, onoarei, cinstei şi demnităţii năsăudenilor.
Rândurile de mai jos se doresc a fi argumente în favoarea unei invitaţii permanente
să vizitaţi oraşul Năsăud:
 Şcolile care fiinţează astăzi în oraş duc mai departe flacăra nestinsă a
învăţământului românesc;
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Manifestările cultural –artistice şi ştiinţifice organizate anual, cum ar fi Maialul
Elevilor Năsăudeni, cu o vechime de peste un secol, Ispasul Năsăudean,
sărbătoare tradiţională a Ţării Năsăudului , organizată anual, zilele Coşbuc, Zilele
Rebreanu. Nunta Zamfirei;
Manifestări organizate în cinstea gospodarilor năsăudeni: Expoziţia de taurine şi
Ziua Gospodarului , ambele cu un caracter anual;
Manifestările anuale ale Astrei Năsăudene, înfiinţată în 1881, care cinstesc tot ce
are valoros Ţara Năsăudului, tradiţii şi oamenii de seamă, fapte şi locuri specifice
emancipării neamului românesc;
Bisericile năsăudene, mai vechi sau mai noi, care acoperă aproape întreg area lul
cultelor legal recunoscute în România, în frunte situându-se Catedrala „Sf.
Nicolae”, din centrul oraşului , a cărei piatră de temelie s -a pus la 1850.
Existenţa unor obiective turistice , cum ar fi : Muzeul Grăniceresc , înfiinţat în 1931,
Muzeul memorial Liviu Rebreanu, înfiinţat în 1957, Biblioteca Documentară a
Academiei Române, Muzeul Colegiului Naţional „George Coşbuc”, completate cu
vestigiile istorice, de la sfârşitul neoliticului şi din perioada de tranziţie spre epoca
bronzului, iar în apropiere, Peştera Tăuşoare, cea mai adâncă din ţară (413,5 m),
Parcul Naţional Munţii Rodnei, Muzeul memorial „George Coşbuc”, din comuna cu
acelaşi nume.

2. Execuţia bugetului local
Aprobarea bugetului:
Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 08.02.2008, privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli a oraşului Năsăud, pe anul 2007.
Rectificări de buget:
Hotărârea nr.12 din 08.03.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 14954 mii lei;
Hotărâre nr.28 din 26.04.2007,privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 15733 mii lei;
Hotărâre nr.39 din 16.05.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16272 mii lei;
Hotărâre nr.51 din 13.08.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16282 mii lei;
Hotărâre nr.60 din 30.08.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16462 mii lei.
Hotărâre nr.73 din 31.10.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16462 mii lei;
Hotărâre nr.74 din 12.11.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16882 mii lei;
Hotărâre nr.81 din 30.11.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
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Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16692 mii lei;
Hotărâre nr.82 din 12.12.2007, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al
Consiliului Local Năsăud, pe anul 2007 = la nivelul sumei de 16396 mii lei.
a)
-

Venit buget local în 2007
prevederi aprobate iniţial = 14844 mii lei
prevederi definitive
= 16396 mii lei
încasări realizate
= 15095 mii lei

b) Evoluţia cheltuielilor în 2007
- credite aprobate iniţial = 14844 mii lei
- credite definitive = 16396 mii lei
- plăţi efectuate = 15467 mii lei
Deficit bugetar = 372 mii lei acoperit definitiv din fondul de rulment al bugetului local în
sumă de 382 mii lei.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Situaţia cheltuielilor pe capitole la 31.12.2007.
Indicator
Prevederi
Plăţi
definitive
efectuate
Cheltuieli totale
16396
15467
Cap.51.02 Autoritate Publică
2088
1970
Cap.54.02 Serviciul Public
208
183
Comunitar de
Evidenţă a Persoanei
Cap.55.02 Datorie publică
221
177
Cap.56.02 Transfer cu
44
34
caracter social
Cap. 61.02 Protecţie civilă
5
1
Cap.65.02 Învăţământ
8182
8154
Cap.66.02 Sănătate transfer
100
100
spital
Cap.67.02 Cultură
1074
964
Artă Sport
Cap.68.02 Asist. Socială
1412
1212
Cap.70.02 Servicii de
896
667
dezvoltare publică
Cap.74.02 Protecţia Mediului
322
254
Cap.80.02 Acţiuni generale
40
28
programul dezvoltare
regională
Cap. 84.02 Transport
1804
1723
străzi, drumuri

5

%
94,33
94,34
87,98

80,09
77,27
20
99,65
100
89,75
85,83
74,44
78,88
70

95,50

Situaţia veniturilor realizate la bugetului local la data 31.12.2007
Sursă de venit/
Clasificaţia bugetară
1
2.
3.

4.

5.

2

3

Impozite şi taxe pe proprietate
21.07.02
Impozitul şi taxa pe clădiri 21.07.02.01
Impozitul pe cladiri de la P.F.
21.07.02.01.01
Impozitul şi taxa pe clădiri de
laP.J.
21.07.02.01.02
Impozitul şi taxa pe teren 21.07.02.02
Impozit pe teren P.F.
21.07.02.02.01
Impozit pe teren PJ
21.07.02.02.02
Impozit pe teren extravilan
21.07.02.02.03
Taxă judiciară de timbru
21.07.02.03
Alte impozite şI taxe pe
proprietate
IMPOZITE PE SERVICII
SPECIFICE
Impozit pe spectacole
21.15.02.01
Taxă pe utilizarea bunurilor,
autorizarea bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
21.16.02
Impozit pe mijloace de
transport 21.16.02.02
Impozitul pe mijloacele de
transport deţinute de
pers.fizice
21.16.02.02.01
Impozitul pe mijloacele de
transport deţinute de
pers.juridice
21.16.02.02.02
Taxe si tarife pentru elib de
licente şi autorizaţii de
functionare
21.16.02.03
Alte taxe pe utilizarea

Plan iniţial

Realizat la
31.12.2007

-mii lei %

- anul 2007 1588,00

1405,00

88

1188,00

1030,00

86

633,00

524,00

83

555,00

506,00

91

250,00

221,00

88

103,00

81,00

79

60,00

58,00

97

87,00

82,00

94

150,00

154,00

102

1,00

-

-

1,00

-

-

576,00

390,00

68

478,00

291

61

272,00

170,00

63

206,00

121,00

59

16,00

12,00

75

82,00

87,00

106

-
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bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurare
de activităţi
21.16.02.50
4

5

6

7

8

9

alte impozite şi taxe fiscale
21.18.02
Alte impozite şi taxe
21.18.02.50 (tx.viza aut.
Sanit. ; comerţ stradal, tx.
Consultanţă, aut. C-ţii PF, tx
bransare etc.)
Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
21.30.02
Rest.de fd. din finant. anilor
precedenti
21.30.02.03
Venituri din concesiuni
21.30.02.05
Venituri din prestări de servicii
şi alte activităţi
21.33.02
Venituri din prestări servicii
(serviciu comunitar) 21.33.02.08
Contribuţia parintilor sau
susţinătorilor legali pt
intretinerea copiilor in creşe21.33.02.10
Venituri din taxe
administrative,eliberări permise
21.34.02
Taxe extrajudiciare de timbru
21.34.02.02
Alte venituri din taxe
administrative
21.34.02.50
Amenzi, Penalităţi şi confiscări
Venituri din amenzi şi alte
sancţiuni
21.35.02.01
Diverse venituri
21.36.02
Vărsăminte din disponibilităţi
(autofinant. păduri)
21.36.02.05
Alte venituri
21.36.02.50 (vanzare flori,
taxăparcare)

73,00

96,00

131

73,00

96,00

131

96,00

138,00

144

-

-

96,00

138,00

144

69,00

77,00

112

57,00

78,00

137

12,00

8,00

67

50,00

50,00

100

50,00

50,00

100

146,00
146,00

171,00
171,00

117
117

117,00

31,00

27

113,00

25,00

22

4,00

6,00

150

-

7

10

10

11

12

Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor
bunuri
21.39.02
Venit. din valorific. unor Bunuri
ale inst. publice
21.39.02.01
Venit. Din vanzarea locuinţelor
construite din fondurile statului
21.39.02.03
Venit.din vanzarea unor bunuri
apartinand domeniului privat
21.39.02.07
Cote si sume defalcate din
imp.pe venit
21.04.02
Cote defalcate din imp.venit
21.04.02.01
Sume alocate de Cons.Jud.
pentru echilibrarea bugetelor
locale -21.04.02.04
Sume defalcate din T.V.A.
pentru bugetul local
21.11.02
Sume def. din T.V.A. pt finant.
chelt. descetralizate la nivelul
21.11.02.02
Sume def. din T.V.A. pt.
protectia pt.echlibr.bg,locale
21.11.02.06
Sume def. din T.V.A. pt.prg. de
infrastructura
21.11.02.07
Taxa hoteliera
21.12.02.07
Subvenţii de la bugetul de stat
21.42.02
Planuri şi regulamente de
urbanism
21.42.02.05
Finanţarea programului de
pietruire a drumurilor comunale
şi alimentare cu apă a satelor
21.42.02.09
Repartizare sume din
transferuri din buget de stat,
către bugetul loca, prevăzute
în bugetul Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, pt. Finanţare in

879,00

476,1

54

1,00

0,1
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4,00

4,00

100

874

472,00

54

3157,00

2432,00

77

2600,00

1.797,00

69

557,00

635,00

114

7414,00

7.199,00

97

90,00

143,00

159

719,00

719,00

100

-

1,00

1822,00

1662,00

-

63,00

170,00

170,00

100

1020,00

1020,00

100

8223,00

8

91

13

anul 2007 a unor cheltuieli de
capital ale unit. de înv. preuniv.
de stat
21.42.02.14
Sprijin financiar pentru
constituirea familiei
21.42.02.33
Subvenţii pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
21.42.02.34
Trusou nou – născuţi Legea482/2006, art.51
21.42.02.36
Sume primite de la alte
administraţii
21.43.02
Subvenţii de la bugetul asig. pt
şomaj
21.43.02.04

105,00

37,00

35

408,00

360,00

88

9,00

12,00

133

20,00

18,00

90

20

18,00

90

3. Încasarea impozitelor şi taxelor locale
Total venituri în anul 2007 au fost 15.094.953, 82 lei din care venituri proprii
2.361.331, 97 lei din care:
Impozite şi taxe pe proprietate: 1.405.1717, 78 lei, astfel:
- impozit şi taxă pe clădiri – 1.030.332,24 lei din care:
- impozit şi taxă pe clădiri P.F. – 523.908,00 lei
- impozit şi taxă pe clădiri P.J. – 506.424, 24 lei
- impozit şi taxă pe teren – 221.308,17 lei
- impozit teren P.F. – 81.139, 00 lei
- impozit pe teren P.J. – 57.857, 17 lei
- impozit teren extravilan – 82.312, 00 lei
- taxe judiciare de timbru – 153.531, 37 lei.
Taxe pe utilizarea bunurilor – 390.319, 39 lei astfel:
- impozit pe mijloace de transport – 291.619, 14 lei
- impozit pe mijloace de transport P.F. – 170.130, 00 lei
- impozit pe mijloace de transport P.J. – 121.489, 14 lei
- taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare – 11.787, 00
lei;
- alte taxe pe utilizare de bunuri – 86.913, 25 lei.
Venituri din proprietate – 138.297, 98 lei astfel:
- venituri din concesiuni - 138.297, 98 lei
Venituri din prestări servicii – 77.825, 00 lei , astfel:
- serviciu comunitar – 70.312, 00 lei
- contribuţia părinţilor sau a susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe –
7.513, 00 lei.
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Venituri din taxe administrative – 50.131, 82 lei astfel:
taxe extrajudiciare de timbru 50.131, 82 lei .
În ceea ce priveşte veniturile nefiscale, sursa principală de formare o
constituie veniturile din amenzi. Situaţia încasărilor se prezintă astfel:
Amenzi din circulaţie - 171.136, 00 lei, astfel:
- amenzi circulaţie - 51.207, 00 lei
- amenzi contravenţionale – 115.542, 00 lei
- amenzi date de organele locale – 4.387, 00 lei.
Alte impozite şi taxe – 128.450, 00 lei.
Diferenţa de 12.733.621, 85 lei reprezintă:
- Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit – 2.432.196, 83 lei
- Sume defalcate din T.V.A. – 8.061.539, 00 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri aparţinând domeniului privat – 476.129,
78 lei;
- Impozitul pe venit transfer proprietăţi – 84.135, 00 lei;
- Subvenţii de la bugetul de stat – 1.662.114, 24 lei;
- Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 17.507, 00 lei.
Referitor la activitatea de constatare şi impunere, situaţia pentru anul 2007 se
prezintă astfel:
A. Pentru persoane juridice – la finele anului 2007 au fost înregistrate:
- 575 – declaraţii de impunere la impozitul pe mijloace de transport deţinute de
persoane juridice;
- 171 – declaraţii de impunere la impozitul pe clădiri persoane juridice;
- 98 – declaraţii de impunere la impozitul pe teren persoane juridice;
- 163 – declaraţii de impunere taxă firmă, afişaj reclamă şi publicitate persoane
juridice;
- 1 – taxă hotelieră persoane juridice.
-

B. Pentru persoane fizice:
- 4747 – declaraţii de impunere la impozitul pe clădiri persoane fizice;
- 8648 – declaraţii de impunere la impozitul pe teren persoane fizice;
- 3709 – declaraţii de impunere la impozitul pe mijloace de transport deţinute de
persoane fizice.
C. Înştiinţări de plată – 2605;
D. Somaţii + titluri executorii – 3752;
E. Certificate fiscale – 2235 eliberate persoanelor fizice şi juridice în vederea
rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, poliţie, acte de stare civilă
etc.
Principalele persoane juridice care au înregistrat restanţe la 31.12.207 la plata
impozitelor şi taxelor locale au fost:
 S.C. Transarmadia S.R.L. – 75.335, 00 lei;
 S.C. Forest Silva S.R.L. – 19.835, 00 lei;
 S.C. Grozav Trans S.R.L. – 23.069, 00 lei.
Total restanţe: 118.239, 00 lei.
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4. Servicii publice
4.1.Gestionarea patrimoniului public şi privat al oraşului Năsăud
În vederea valorificării patrimoniului public şi privat al oraşului Năsăud, în anul 2007
Primăria Năsăud a organizat licitaţii publice după cum u rmează: 3 licitaţii pentru
închirierea de terenuri in vederea amplasării de chioşcuri in oraş.
S-au concesionat şi închiriat direct terenuri proprietate privată după cum
urmează:
Concesiuni
53360.00 lei
Garaje
26453,98 lei
Teren arendat
500,00 lei
Chirii cabinete medicale
12636,00 lei
Chirii chioşcuri
18924,00 lei
Chirii locuinţe sociale
5148,00 lei
Chirii locuinţe ANL
- apartamente
7920,00 lei
- garsoniere
2520.00 lei
Chirii locuinte bloc 4BIS
10800.00 lei
Total
138297.98 lei

4.2. Urbanism şi amenajarea teritoriului
Oraşul Năsăud are elaborat şi aprobat Planul Urbanistic General şi Regulamentul
local de urbanism, documentaţie care stă la baza eliberării certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construire încă din anul 2000.În anul 2007 Primăria oraşului Năsăud a
demarat acţiunea de actualizare a planului Urbanistic General şi al regulamentului
aferent. În anul 2007 au fost elaborate Şi aprobate 3 Planuri Urbanistice de Detaliu
pentru obiective de interes public sau pentru investiţii private la iniţiativa Prim ăriei sau a
altor investitori privaţi, respectiv pentru construirea a 2 spaţii comerciale şi a unui bloc de
10 etaje.
În anul 2007, Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului a întocmit si eliberat un
număr de 145 certificate de urbanism şi 47 autorizaţii de construire pentru oraşul Năsăud.
S-a constatat că cererea pentru eliberarea de certificate de urbanism a crescut cu
17% faţă de anul 2006. Autorizaţiile de construire au fost eliberate pentru executarea
unor locuinţe individuale, spaţii de producţie, sedii de firme realizare de branşamente la
utilităţi,construirea de locuinţe colective prin intermediul ANL etc. Faţă de anul 2006
numărul de autorizaţii de construire eliberate a scăzut de la 75 la 47 în 2007.
Cele mai multe autorizaţii de construit s-au eliberat in vederea realizării
construcţiilor caselor de construit.
Pentru construirea de locuinţe individuale s-au eliberat un număr de 16 autorizaţii
de construire a căror valoare se ridica la valoarea de 4349873 lei. De asemenea au fost
autorizate 6 spaţii de producţie în valoare de 6221190 lei.
S-au autorizat desfiinţarea a 6 locuinţe vechi si spaţii cu altă destinaţie care nu mai
corespundeau din punct de vedere funcţional şi beneficiarii acestora au dorit să execute
alte construcţii pe aceste terenuri.
De asemenea s-au eliberat 2 autorizaţii de reabilitare la Şcoala de Aplicaţie şi
Grădiniţa cu program prelungit, Nr. 1, Năsăud. S-a reabilitat Creşa de Copii din Cartierul
Blocuri unde nu a fost necesară autorizaţia de construcţie. S-au eliberat 2 autorizaţii de
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constructive pentru 2 antene GSM, 4 podeţe pe strada Valea Caselor şi s-a eliberat
autorizaţia pentru reabilitarea si modernizarea străzilor în oraşul Năsăud.
4.3. Compartiment agricol
În conformitate cu H.G. nr.269/2001, privind ,,registrul agricol’’ şi a Hotărâri
Consiliului Local nr.67/28.06.2001, sunt desemnat pentru completarea datelor şi
conducerea evidenţelor din registrul agricol:
Numere de registre agricole persoane fizice:
Năsăud = 28 buc/1353 gospodării
Luşca = 5 buc./203 gospodării
Liviu Rebreanu = 5 buc/202 gospodării
Total = 38 buc./1758 gospodării.
Străinaşi = 1 buc/ 46 gospodării
Total general = 39 buc/1804 gospodării.
Numere de registre agricole persoane juridice: 1 buc./5 poziţii.
1. În conformitate cu H.G. nr. 269/2001, privind ,,registrul agricol’’, conduc
evidenţa registrului agricol al oraşului Năsăud şi localităţilor componente, cu ţinerea la zi
a datelor necesare şi modificări intervenite în gospodăriile populaţiei, transmit comunicări
în urma modificărilor făcute:
- modificări în registrul agricol pe anul 2007 = 188
Din evidenţa datelor înscrise în registrul agricol se elibe rează adeverinţe pentru
învăţământ, sănătate, ajutoare sociale, schimbări domiciliu, spitalizare, ajutor şomaj,
judecătorie, alte instituţii:
- adeverinţe eliberate pe anul 2007 = 1140.
Eliberarea de „bilete de proprietate” pentru vânzări de animale, sau sacrificări de
necesitate:
- numărul de bilete de proprietate eliberate = 58 buc.
Se întocmesc ,,date statistice’’ periodice legate de cultivarea terenului, creşterea
animalelor, construcţii gospodăreşti, etc.
2. În conformitate cu Legea nr. 18/1991, republicată, completată cu Legea
169/1997, cu aplicare în Legea 1/2000, şi a Legii 247/2005, privind atribuirea de terenuri
(păduri), s-au eliberat titluri de proprietate, fac parte din comisia de aplicare, am participat
la rezolvarea de dosare, iar în urma eliberării titluril or de proprietate,
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s-au înscris datele în registrul agricol, se notifică modificările survenite ulterior, se rezolvă
în teren eventualele litigii apărute între cetăţeni. Se eliberează adeverinţe, sau alte
documente referitoare la aceste legi.
3. Hotărârea de Guvern nr. 661/2001 – privind procedura de eliberare a
,,certificatului de producător’’;
Certificatul de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an
agricol, cu începere de la 1 iulie a anului, şi se încheie la data de 30 iunie a anului
următor, cu vize trimestriale.
- nr. de certificate de producător eliberate = 17 buc.
Pentru respectarea acestei hotărâri s-au efectuat controale în piaţa
agroalimentară a oraşului Năsăud.
4. Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2007 – privind organizarea păşunatului alpin
şi stabilirea unor măsuri pentru păşunatul în hotarul oraşului Năsăud, şi pe raza acestuia.
În urma licitaţiei ţinute s-au întocmit ,,contractele de păşunat’’, s-a urmărit
respectarea clauzelor din contract, precum şi păşunatul în hotar, după coborârea
animalelor de la munte.
- nr. de reclamaţii rezolvate = 27.
5. Decizia nr. 1/2005 a Comandamentului Antiepizootic Judeţean
Fac parte din Comandamentul Antiepizootic Local.
6. Evidenţe înscrise în registrul agricol 2007 - 2011
A. Total suprafaţă terenuri = 3433 ha.
- din care: arabil

- 1101 ha

păşuni

- 999 ha

fâneţe

- 841 ha

vii

-

livezi

- 121 ha

păduri

- 249 ha.

6 ha

neprod. -

49 ha

curţi,clăd.-

79 ha
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B. Animale:
bovine

- 810 cap.

bubaline

-

cabaline

- 252 cap.

porcine

- 674 cap.

ovine

- 2715 cap.

caprine

-

păsări

-14557 cap.

18 cap.

37 cap.

C. Construcţii gospodăreşti:
grajduri animale - 28520 mp
pătule

-

193 mp

magazii cereale - 10050 mp
şure, fânare

-

6272 mp

4.4. Silvicultură

Situaţia pădurilor aparţinând oraşului Năsăud, în funcţie de administrarea acestora
pe Ocoale Silvice se prezintă astfel:
Nr. crt.
1
2

3
4
5
6
7

Nr. titlu

Teritoriu
Ocol Silvic
administrativ administrare
1314/30.08.2002
Maieru
Sângeorz –
Băi
1601/21.10.2002
Rodna
Sângeorz –
Băi
Total Ocolul Silvic Sângeorz – Băi
1598/21.10.2002
Rodna
Total Ocolul Silvic Rodna
659/18.06.2002
Rebrisoara
Năsăud
658/18.06.2002
Feldru
Năsăud
660/18.06.2002
Năsăud
Năsăud
Total Ocolul Silvic Năsăud
1849/05.03.2003
Năsăud
Someş Tibleş
Total Ocolul Silvic Someş -Tibleş
Total
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Suprafaţa
Ha
201,3
621,1
822,4
175,4
175,4
76,8
86,2
319,2
482,2
104,36
104,36
1584,36

4.5. Salubrizare
Activitatea de salubrizare a oraşului Năsăud în anul 2007 a constat în:
- măturat manual;
- întreţinere salubrizare;
- curăţat şanţuri si rigole;
- întreţinere coşuri de gunoi stradale;
- degajat si transportat zăpada;
- împrăştiat material antiderapant;
- curăţat şi întreţinut guri de scurgere pluvială.
La sfârşitul anotimpului rece se face o acţiune de răzuit al străzilor şi îndepărtarea
materialelor antiderapante depuse în timpul anotimpului rece.
Lucrările de salubrizare sunt executate de echipele primăriei, iar transportul
deşeurilor s-a efectuat de operatorul SC GCCL Năsăud,aflată in subordinea Consiliului
Local Năsăud.
Depozitarea deşeurilor s-a făcut pe rampa de gunoi a oraşului, aflată în
proprietatea Consiliului Local Năsăud şi dată în administrarea S.C.”GCCL”, Năsăud.
Zilnic s-au măturat aproximativ 32000 m2, iar de două ori pe săptămână în plus
25500 m2.
4.6. Întreţinere şi reparaţii străzi
În anul 2007 s-au efectuat lucrări de reparaţii a străzilor şi anume plombări şi
covoraşe în valoare de 222900 lei pe străzile: Mihai Eminescu, Vasile Naşcu, P-ţa Unirii,
Cartierul blocuri.
În cadrul investiţiei “Reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare in oraşul
Năsăud” – s-au executat lucrări de asfaltare în valoare de 3035524,5 lei pe străzile
următoare: Str. Horea, Str. Florian Porcius, Str. Mihai Eminescu, Str. Zăvoi, Str. Veronica
Miclea, Str. Lalelelor şi prelungire Lalelelor, Parcare Bl ANL, Parcare Bl D2, Parcare
Capela, Str. Valea Caselor, Str. Crinului, Str. Trandafirului, Str. Mică, Aleea Bl 4 Axa, Str.
Emil Isac, Str. Emil Rebreanu, Str. Tănase Tudoran, Str. Vasile Petri.
Lucrări de balastare s-au efectuat pe Str. Avram Iancu, Calea Roşie, Valea
Podului.
4.7. Administrare fond locativ
În anul 2007 au fost întocmite un număr de 15 contracte de vânzare-cumpărare
locuinţe conform Legii nr.85/1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii,
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
încasându-se suma de 474724.78 lei.
În anul 2007 se prezintă următoarea situaţie cu fondul de locuinţe:
Nr.
Fond de locuinţe
2007
crt.
1.
Nr. locuinţe existente total
6117
din care:
proprietate publică
30
- proprietate private
6087
2.
Locuinţe construite din fondurile
3890
populaţiei (gospodării/case)
3.
Numar de blocuri/scări de locuinte
61/130
15

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Număr de apartamente în blocuri de
locuinţe
- număr de apartamente locuinţe
sociale
Număr de blocuri reabilitate
- constructiv
- energetic
-utilităţi
Grădiniţe
Creşă
Scoli primare
Licee, grupuri şcolare
Cluburi ale elevilor
Scoli cu profil special
Universităţi

2227
18
14
X
X
X
4
1
5
3
1
2
1

4.8. Întreţinere spaţii verzi
Lucrări în baza de producţie:
- producerea de material dendro -floricol: 12000 butaşi, 2300 fire flori;
- semănat plante anuale si bienale pe o suprafaţă de 86 mp;
- plantat plante ornamentale la ghiveci: 450 fire;
- cultivare specia Buxus sempervirens în camp: 600 fire.
Lucrări in spaţiile verzi:
- plantări plante anuale si bienale pe o suprafaţă de 1250 mp;
- plantări arbori si arbuşti: 230 buc.
- lucrări repetate de cosit: 182168 m 2;
- toaletare arbori ornamentali: 860 exemplare;
- tunderi si taieri de formare gard viu : 2100 ml;
- eliminare arbori necorespunzători: 15 exemplare.
4.9. Activitatea din pieţe târguri şi oboare
Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii autofinanţate - pieţe târguri şi oboare,
pe anul 2007 se prezintă astfel:
La venituri:
- Sold la începutul anului
- Prevederi aprobate iniţial

-60152,00 lei
-112000.00 lei
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Prevederi definitive
Încasări realizate

-112.000.00 lei
- 94.095.00 lei

La cheltuieli:
- credite aprobate iniţial
- 112000.00 lei
- credite definitive
- 112000.00 lei
- plăţi efectuate
- 55333.00 lei
În anul 2007 în piaţa agroalimentară au fost efectuate lucrări de modernizare la:
- Hala de lactate asigurându-se condiţii corespunzătoare de desfacere;
- Hala de carne;
- Clădirea administrativă a pieţei;
-Construirea unui număr de 19 standuri pentru desfacerea produselor
industriale;
- Construirea a 3 standuri pentru desfacerea produselor din carn e.
4.10. Compartiment comercial. Autorizarea liberei iniţiative.
Transport în regim de taxi
În conformitate cu prevederile Legii nr.300/2004 şi Hotărârea Guvernului României
nr.1766/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.300/2004,
privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent şi înregistrarea autorizaţiilor la Regist rul Comerţului
Bistriţa –Năsăud:
- s-au eliberat un număr de - 32 autorizaţii;
- s-au anulat un număr de - 7 autorizaţii;
- s-au modificat /completat un număr de - 4 autorizaţii;
- s-au suspendat din activitate un număr de - 8 autorizaţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi
şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în oraşul Năsăud sau aprobat şi eliberat un număr de 10 ( zece) autorizaţii după cum urmează:
- 3 (trei) autorizaţii la S.C. Bia –Patric S.R.L. Năsăud;
- 4 (patru) autorizaţii la S.C. Dibeli S.R.L. Bistriţa;
- 3 (trei ) autorizaţii la S.C. Calcar Ind. S.R.L Năsăud.
Situaţia A.F./P.F. societăţilor comerciale, liberi profesionişti din oraşul Năsăud:
1. A.F. /P.F. liberi profesionişti - total: 138, din care pe ramuri de activitate:
- comerţ: 71
- producţie: 15
- prestări servicii: 32
- liberi profesionişti: 20
2. Societăţi comerciale - Total: 462, din care pe ramuri de activitate:
- comerţ: 214
- producţie: 111
- prestări servicii: 105
- alimentaţie publică: 32
3. Firme radiate la 31.12.2007:
- societăţi comerciale: 161;
- asociaţii familiale/persoane fizice: 114.
Număr cabinete medicale – din care:
- doctori de familie: 7
- doctori stomatologi: 18
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- cabinete tehnico-dentare: 8
- cabinete – activităţi conexe actului medical: 8
- nr. farmacii umane: 3
- nr. farmacii veterinare: 2
- nr. experţi judiciari: 2
- nr. cabinete notariale: 4
- nr. cabinete avocaţi: 9
Număr biserici:
- Ortodoxe: 6
- Romano-catolică :1
- Greco-catolică : 1
- Penticostală :2
- Reformată: 1
- Baptistă :1
- Martorii lui Iehova: 1
- Capele: 1
Staţii C.F.R.
- linii cale ferată:5
- linie publică transport marfă: 1
- District linie L5: 1
S.C. Exmiţiani S.R.L.
- nr. autobuze: 26
- nr. microbuze: 8
- nr. mijloace transport extern: 4 autocare
- nr. mijloace transport intern: 30
S.C. Grozav Trans S.R.L.
- nr. autocare: 7
- nr. microbuze : 1
- tiruri: 3
- nr. mijloace transport extern: 10
- nr. mijloace transport intern: 7
- personal angajat : 20
Judecătoria Năsăud:
- număr dosare aflate pe rol în anul 2007: 2650
- număr dosare soluţionate în anul 2007: 1660
Agenţia de plăţi şi intervenţii pentru agricultură
- număr dosare înregistrate în anul 2007 pentru plata de sprijin pe suprafaţă:
9400 dosare, care sunt în curs de aprobare pentru plată;
- număr dosare pentru subvenţia la animale ( bovine, ovine şi caprine): 2841
dosare aprobate.
Autoritatea de sănătate publică – Laboratorul Năsăud:
Acţiuni de supraveghere desfăşurate şi următoarele acţiuni de control:
- spital oraş Năsăud – 36 controale;
- 210 – teste salubritate şi 96 – teste de sterilitate;
- cabinete medici familie – 9 controale;
- cabinete Stomatologie generală – 15 controale;
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25 teste sterilitate şi 33 teste salubritate;
laborator tehnică dentară, reflexoterapie, cabinete particulare - 11
controale;
farmacii – 2 controale;
unităţi alimentare: alimentaţie publică -167 controale;
producţie - 74 controale;
desfacere alimente - 146 controale;
depozite alimente - 9 controale;
număr probe: 72 probe alimentare;
30 probe apă reţea de alimentare apă;
80 teste salubritate;
unităţi şcolare, grădiniţe, centrul de plasament, creşe - 171 controale;
unităţi prestări servicii, comerciale, cazare, piaţa agroalimentară -102
controale;
probe apă reţea-intrare, consumator – 159 probe .

Situaţia cu numărul de personal angajat la următoarele societăţi comerciale
din oraşul Năsăud
Nr.
Societăţi comerciale din oraşul Năsăud
Număr persoane
crt.
angajate
1.
S.C. Somplast S.A. Năsăud
180 persoane
2.
S.C. Intex S.A
218 persoane
3.
S.C. Peromex S.R.L.
174 persoane
4.
S.C. Periks S.R.L.
18 persoane
5.
S.C. Stellwag S.R.L.
212 persoane
6.
S.C. Exmitiani S.R.L.
72 persoane
7.
S.C. Pet & Ady S.R.L.
40 persoane
8.
S.C. Axa N.C. Comexim S.R.L.
32 persoane
9.
Casa Ambient
26 persoane
10. S.C. Blacteea S.R.L.
31 persoane
11. S.C. Granada S.R.L.
20 persoane
12. S.C. Pludi Market S.R.L
20 persoane

Situaţia personalului angajat în instituţiile oraşului Năsăud
Nr.
Personalului angajat în instituţiile
Număr persoane
crt.
oraşului Năsăud
angajate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Administraţia Financiară + Trezoreria
Cooperaţia
Primăria + servicii subordonate
Casa de cultură
Centrul de plasament
Poliţia
Jandarmi
P.S.I
Electrica
Poşta
Romtelecom
Muzeu + L.Rebreanu
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29 persoane
26 persoane
159 persoane
6 persoane
40 persoane
41 persoane
26 persoane
96 persoane
44 persoane
16 persoane
14 persoane
13 persoane

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A.L.O.F.M.
Camera de muncă
D.S.P.
C.S.V. + Disp. Veterinar
Ambulanţa
Cartea Funciară
Parchet
Judecătorie
C.E.C.
Coop Credit
Ineul
B.C.R.
B.Raiffeisen
B.R.D.
Banca Carpatica
G.C.L
Ocolul Silvic Năsăud
Ocolul Silvic Ţibleş
Casa de ajutor reciproc-pensionari
Protopopiat
C.F.R.
S.D.N.
District ape
A.P.I.A.
Total

5 persoane
2 persoane
5 persoane
7 persoane
41 persoane
5 persoane
8 persoane
28 persoane
3 persoane
3 persoane
48 persoane
24 persoane
8 persoane
4 persoane
4 persoane
82 persoane
50 persoane
41 persoane
4 persoane
12 persoane
12 persoane
11 persoane
5 persoane
17 persoane
939 persoane

4.11. Activitatea de audit public intern
Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă
care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile Primăriei oraşului Năsăud, unităţilor
bugetare subordonate şi a instituţiilor bugetare finanţate.
Compartimentul ajută la îndeplinirea obiectivele printr-o abordare sistematică şi
metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
În conformitate cu art.4 din Legea 672/2002, auditul public intern este organizat
într-un compartiment de audit public intern – structură funcţională de bază în domeniul
auditului public intern, care exercită efectiv funcţia de audit public intern, cuprinsă în
organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/2007.
În conformitate cu art.11 din Legea 672/2002,atribuţiile compartimentului de audit
public intern sunt:
a) elaborează norme specifice Primăriei oraşului Năsăud, cu avizul UCAAPI-teritorial;
b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control ale Primăriei oraşului Năsăud sunt transparente şi sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul
Primăriei oraşului Năsăud, serviciilor publice or ăşeneşti, inclusiv din instituţiile bugetare
finanţate şi unităţile bugetare subordonate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor
publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
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În statul de funcţii al Primăriei oraşului Năsăud este prevă zut 1 post de auditor
care a fost ocupat în data de 25.07.2007, postul fiind vacant din 2005, datorită acestui
fapt pentru anul 2007 nu a existat un plan anual al misiunilor de audit astfel încât după
ocuparea postului s-au efectuat următoarele activităţi:
- cunoaşterea compartimentelor operaţionale din cadrul primăriei conform
organigramei;
- aprofundarea cunoştinţelor referitoare la elaborarea planurilor multianuale şi
anuale de audit public intern;
- elaborarea normelor specifice de consiliere;
- fundamentarea planului multianual 2008-2010 (repartizarea anuală a activităţilor
auditabile);
- fundamentarea planului anual de audit intern 2008 (analiza riscurilor şi referatul de
justificare).
Pentru anul 2008 au fost cuprinse în planul anual de audit public intern un număr de 5
misiuni la următoarele compartimente: relaţii cu publicul, urbanism, achiziţii publice,
administrative şi asistenţă socială, din care s-a efectuat prima misiune în cadrul
compartimentului de relaţii cu publicul care s-a finalizat cu următoarele recomandări:
utilizarea formularelor tip şi folosirea imprimatelor tipizate în conformitate cu prevederile
Legii nr. 544/2001.
4.12.Retele electrice si iluminat public
În anul 2007, Primăria oraşului Năsăud, în domeniul investiţiilor, a realizat
următoarele:
-

Finalizarea lucrării de extindere reţea electrică de joasă tensiune pe strada Valea
Podului cu punerea acesteia in funcţiune;
- Realizarea extinderii reţelei de joasă tensiune pe B -dul. Grănicerilor, ieşirea spre
Rebrişoara, lucrare executată in 2 etape, cu punerea acesteia în funcţiune;
- Realizarea reabilitării iluminatului public pe raza oraşului Năsăud si a cartierelor
aparţinătoare Luşca si Liviu Rebreanu, prin montarea a 423 corpuri de iluminat din
care 310 corpuri noi si 113 corpuri din recuperări cu echiparea acestora cu
ignitere, drosere si becuri de 70 w sodiu noi;
- Realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Sălii de Sport construită in
curtea Colegiului George Coşbuc;
Executarea proiectului de electrificare a străzii Griviţei, prin executarea unor reţele de
joasa tensiune si medie tensiune cu montarea unui post de transformare.
4.13. Reţele de apă şi canalizare
În cursul anului 2006 cu personal specializat s-a realizat extinderea si reabilitarea
reţelelor de apă şi de canalizare in zonele cu construcţii vechi si noi. Au fost reabilitate
reţelele de alimentare cu apă intr-o parte din B-dul Grănicerilor. Valoarea investiţiei se
ridică la 163734 Euro fără TVA si a început în aprilie 2006,finalizându-se în octombrie
2006.
De asemenea s-au realizat branşamente de apă la reţeaua nouă,valoarea lucrării
ridicându-se la 199.855 lei cu TVA,lucrarea începând în mai 2006 şi finalizându-se în
octombrie 2007.
In cursul anului 2006 s-au efectuat si următoarele lucrări:
- Prelungire reţea apă potabilă pe strada Găgi aproximativ 310 ml.
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- Prelungire reţea apă potabilă pe strada Podului aproximativ300ml.
- Racordarea la apă potabila a blocului ANL 2 de pe strada M Eminescu, aproximativ
150 ml.
- Racordarea la apă potabila a Sălii de Sport de pe Str M Eminescu.
- Racordarea la canal a Sălii de Sport de 150 locuri de pe strada M Eminescu.
- Reabilitarea a 12 guri de canal pluvial din Cartierul Blocuri.

4.14. Furnizarea agentului termic
La sfârşitul anului 2007 în oraşul Năsăud, împreună cu Cartierul Luşca şi Cartierul
Liviu Rebreanu se înregistrează un număr de 1936 de abonamente din care 1788
abonamente aparţin consumatorilor casnici, 107 abonamente
aparţin societăţilor
comerciale, si 40 de abonamente aparţin consumatorilor societăţi culturale şi bisericilor.
Consumul de gaz natural pe 2007 este de 3033024 N m 3/an.
Reţeaua de gaz in oraşul Năsăud (fără cartierele alăturate)este de 20172 km, iar
in cartierele alăturate reţeaua de gaz se întinde pe o lungime de 16713 km.

5. Investiţii şi lucrări publice
5.1. Urbanism
Pe parcursul anului 2007 au avut loc următoarele investiţii:
- Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de
date urbane în oraşul Năsăud în valoare de 579.725,9 lei fără TVA. Data finalizării
serviciului este 15.05.2010.
- Achiziţionare şi montare jocuri de copii în oraşul Năsăud în valoare de 57.456 lei
fără TVA;
- Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic privind amenajare parcări şi staţii de
autobuz în oraşul Năsăud în valoare de 4.200 lei fără TVA;
- Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic privind drum acces, parcare, împrejmuire şi
utilităţi la cimitirul multiconfesional în valoare de 4.700 lei fără TVA;
- Proiect tehnic pentru drum acces, parcare, împrejmuire şi utilităţi la cimitirul
multiconfesional din oraşul Năsăud în valoare de 4.700 lei fără TVA.
5.2. Drumuri şi poduri
Lucrările începute în anul 2006 şi continuate în 2007 sunt:
- Asfaltare DC 2 F, km 0+000 – 3+000, cartier Luşca, oraş Năsăud în valoare de
2.966.956,78 lei fără TVA. Lungimea drumului asfaltat este de 3 km. Data finalizării
lucrării este 13.11.2009;
- Reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare din oraşul Năsăud, în valoare de
3.169.563,22 lei fără TVA. Suprafaţa totală ce va fi reabilitată(asfaltată) este de 9.671,1
m 2. Data finalizării lucrării este 18.04.2008.
La acest capitol de investiţii de lucrări începute în 2007 sunt prezentate mai
jos:
- Activităţi de deszăpezire şi de răspândire de material antiderapant în perioada
15.12.2006 – 31.03.2007, în oraşul Năsăud, în valoare de 7.200 lei fără TVA;
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- Dirigenţie de şantier pentru lucrarea „Asfaltare DC 2 F, km 0+000 – 3+000,
cartier Luşca, oraş Năsăud” în valoare de 16.530 lei fără TVA;
- Servicii de proiectare pentru „Reabilitare şi modernizare s trăzi şi trotuare în
oraşul Năsăud în valoare de 13.450 lei fără TVA;
- Dirigenţie de şantier pentru lucrarea „Reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare
în oraşul Năsăud” în valoare de 16.563 lei fără TVA;
- Ridicări topo de specialitate, în vederea întocmirii proiectului tehnic pentru str.
Vasile Naşcu şi străzile din cartierul Liviu Rebreanu, oraş Năsăud, în valoare de 4.000 lei
fără TVA;
- Proiect tehnic (termen finalizare anul 2008) pentru „Asfaltare străzi în cartierul
Liviu Rebreanu din oraşul Năsăud în valoare de 15.700 lei fără TVA. Lungimea totală a
străzilor este de 31.232 m.
- Proiect tehnic pentru „Modernizare strada Vasile Naşcu în oraşul Năsăud, jud.
Bistriţa-Năsăud”, în valoare de 16.200 lei fără TVA;
- Achiziţionare panouri trecere pietoni cu semnale luminoase intermitente cu leduri,
în valoare de 15.400 lei fără TVA;
- Proiect tehnic pentru amenajare staţii de autobuz şi parcări în oraşul Năsăud în valoare
de 4.700 lei fără TVA;
- Dirigenţie de şantier pentru lucrarea „Poduri din beton armat peste Valea Caselor, în
zona periurbană a oraşului Năsăud în valoare de 16.596,79 lei fără TVA;
- Poduri din beton armat peste Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului Năsăud în
valoare de 2.673.672,97 lei fără TVA. Data finalizării este de 30.04.2009;
- Studiu de fezabilitate pentru realizare pod acces unisens în cartierul Luşca, oraş
Năsăud în valoare de 50.000 lei fără TVA;
- Reparaţii curente străzi oraş Năsăud în valoare de 187.404 lei fără TVA;
- Reparaţii străzi şi trotuare în urma finalizării lucrărilor de instalare a conductelor de
distribuţie a gazelor naturale în valoare de 39.419 lei fără TVA;
- Studiu de prefezabilitate pentru realizare drum ocolire/şosea centură în v aloare de
16.087,2 lei fără TVA.
5.3. Iluminat public
Pe parcursul anului 2007 s-au făcut următoarele investiţii:
- Alimentare cu energie electrică grup case Valea Podului, oraş Năsăud, etapa I în
valoare de 10.086,41 lei fără TVA;
-Întocmirea Proiectului tehnic, documentaţiei de execuţie, caietului de sarcini, avize şi
acorduri în vederea extinderii reţelei electrice pe strada Griviţei, oraş Năsăud”, în valoare
de 16.500 lei fără TVA;
- Reabilitare iluminat public în oraşul Năsăud în valoare de 22.260,31 lei fără TVA;
- Alimentare cu energie electrică grup case bd. Grănicerilor oraş Năsăud, etapa intai în
valoare de 35.231,3 lei fără TVA;
- Alimentare cu energie electrică grup case bd. Grănicerilor oraş Năsăud, etapa a doua în
valoare de 39.997,92 lei fără TVA;
5.4. Investiţii primărie
La acest capitol s-au făcut următoarele investiţii:
-Materiale consumabile (hârtie de xerox, hârtie de imprimantă, toner, ribon pentru
imprimantă) în valoare de 24.986,74 lei fără TVA;
-Lucrări de amenajare a biroului casierie din cadrul Primăriei oraşului Năsăud în valoare
de 10.200 lei fără TVA;
- Lucrări de reparaţii şi finisaje la apartamentul de serviciu aparţinând Primăriei oraşului
Năsăud în valoare de 16.692 lei fără TVA;
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-Mobilier pentru serviciul comunitar de asistenţă socială din cadrul Primăriei, în valoare
de 14.531 lei fără TVA;
- Calculatoare şi periferice necesare pentru aparatul propriu de specialitate al primarului,
pentru Serviciul public comunitar local şi de evidenţă a persoanei şi pentru biblioteca
orăşenească Năsăud,în valoare de 13.481,92 lei fără TVA;
- Licenţe de software necesare pentru calculatoare şi care se vor achiziţiona pentru
aparatul propriu de specialitate al primarului, pentru Serviciul public comunitar local şi de
evidenţă a persoanei şi pentru biblioteca orăşenească Năsăud, în valoare de 7.139,44
lei fără TVA;
- Achiziţionarea faxului necesar pentru Serviciul public comunitar local şi de evidenţă a
persoanei Năsăud în valoare de 489,39 lei fără TVA;
- Achiziţionarea serviciilor de administrare a site -ului Primăriei oraşului Năsăud, jud.
Bistriţa-Năsăud, în valoare de 79,4 lei fără TVA;
- Carburanţi auto (benzină fără plumb şi motorină euro standard) în valoare de 58.122,75
lei fără TVA;
- Achiziţionare pachet de programe CADian în valoare de 1.493,22 lei fără TVA;
- Întocmire proiect tehnic, D.D.E., caiet de sarcini şi documentaţie pentru avize pentru
reabilitare sediu Primărie oraş Năsăud în valoare de 66.983,06 lei fără TVA;
5.5. Servicii asigurate unităţilor subordonate Primăriei
Pe parcursul anului 2007 s-au făcut următoarele investiţii:
-Contract de achiziţie publică de furnizare produse “Alimente, materiale pentru întreţinere
şi rechizite şcolare pentru Creşa nr. 1 cart. Blocuri oraş Năsăud” în valoare de 19.207 lei
fără TVA;
-alte cheltuieli către Creşă:
-apă, canal - 1.995 lei
-gaz, curent electric - 8.959 lei
-produse curăţenie - 371 lei
-alte servicii - 5.265 lei
- Reparaţii curente la Creşa nr.1 cartier Blocuri, Năsăud în valoare de 72.742 lei fără
TVA;
- Furnizare lemn de foc pentru unităţile subordonate Consiliului Local Năsăud, pentru
Primăria oraşului Năsăud şi activităţile aparţinătoare, în sezonul rece 2007 -2008, în
valoare de 50.400 lei fără TVA;
5.6. Clădiri
La acest capitol s-au făcut următoarele investiţii:
- Proiect tehnic, D.D.E., caiet de sarcini şi documentaţie pentru avize pentru reabilitare şi
mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit în valoare de 57.173,48 lei fără TVA;
- Dirigenţie de şantier pentru lucrarea „Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr. 1 cu
program prelungit oraşul Năsăud în valoare de 14.500 lei fără TVA;
- Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit din oraşul Năsăud în
valoare de 899.049 lei fără TVA;
- Proiect tehnic, D.D.E., caiet de sarcini şi documentaţie pentru avize pentru reabilitare
Şcoală de aplicaţie şi Sală de Sport, aparţinând Colegiului Naţional “George Coşbuc” în
valoare de 37.185 lei fără TVA;
- Dirigenţie de şantier pentru lucrarea „Reabilitare şcoală de aplicaţie şi sală de sport
aparţinând Colegiului Naţional George Coşbuc din oraşul Năsăud” în valoare de 16.160
lei fără TVA;
- Reabilitare Şcoală de aplicaţie şi Sală de Sport, aparţinând Colegiului Naţional “George
Coşbuc” în valoare de 710.644 lei fără TVA;
- Proiectare pentru demolare casă de locuit în regim parter, situată pe str. Lt. N. Prahase,
nr. 11, oraş Năsăud în valoare de 1.200 lei fără TVA;
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- Proiectul tehnic de demolare pentru imobilul casă de locuit în regim demisol + parter,
situat pe str. Bistriţei, nr. 58, în valoare de 1.500 lei fără TVA;
- Proiectare pentru demolarea atelierelor şcoală aparţinând Grupului Şcolar Economic
Năsăud în valoare de 1.800 lei fără TVA;
- Alimentare cu energie electrică la Sala de sport cu 150 de locuri din oraşul Năsăud în
valoare de 17.272 lei fără TVA;
- Sistematizare verticală la Sala de Sport cu 150 de locuri în valoare de 217.596 lei fără
TVA;
5.7. Apă şi canal
Pe parcursul anului 2007 s-au făcut următoarele investiţii:
- Proiect tehnic pentru extinderea reţelelor de canalizare pentru apă menajeră şi pluvială
în oraşul Năsăud în valoare de 3.360 lei fără TVA;
- Refacere racorduri pluviale din cartierul de blocuri Grănicerilor Sud din oraşul Năsăud în
valoare de 11.229 lei fără TVA;
- Proiect tehnic pentru reabilitare reţele de canalizare şi apă potabilă în valoare de 54.620
lei fără TVA;
5.8. Gaz
La acest capitol s-au făcut următoarele investiţii:
- Alimentare cu gaze naturale la Sala de sport cu 150 de locuri din oraşul Năsăud în
valoare de 10.941 lei fără TVA.
II Situaţia socială:
1.Situaţia demografică:
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud,
avem prezentată situaţia principalilor indicatori demografici pentru anul 2007:
Nr.
crt.
1.

Denumire
date statistice
Număr de
locuitori

Detaliere date
statistice
Total
Sex feminin
Sex masculin

Structura populaţiei pe etnii:
Nr.
Structura populaţiei pe etnii
crt.
1.
Români
2.
Maghiari
3.
Germani
4.
Romi
5.
Alte etnii
Structura populaţiei pe criterii de religie:
Nr.
Structura populaţiei pe criterii de religie
crt.
1.
Ortodoxă
2.
Greco – catolică
3.
Romano-catolică
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Valori -2007
10.938
5.243
5.695

Număr
persoane
10.297
101
12
520
8

Număr
persoane
8608
400
150

4.
5.
6.
7.
8.

Penticostală
Baptistă
Reformată
Martorii lui Iehova
Alte religii

510
360
60
50
800

Din datele furnizate de compartimentul stare civilă din cadrul Primăriei Oraşului
Năsăud, reiese următoarea situaţie:
Total căsătorii: 87, din care în Năsăud
L.Rebreanu
Luşca
Total transcrieri naşteri:32 , din care în Luşca
L.Rebreanu
Total divorţuri :22

- 8
-10
- 1
- 3
-3

transcrieri
transcrieri
transcriere
transcrieri
transcrieri

Situaţia pensionarilor din oraşul Năsăud
Număr total de pensionari : 2133 persoane, din care:
- pensionari agricultori: 11
- pensionari veterani de război: 59
- pensionari din şomaj: 90
- pensionari (handicap): 199
- pensionari din cadrul M.A.P.N. : 30
- pensionari (instituţii): 1744
2.Sănătate publică:
Situaţia personalului angajat la Spitalul orăşenesc ,,George Trifon”, Năsăud :
1. Spital: medici
- 24
Policlinică: medici
- 12
asistenţi
- 105
asistenţi
- 14
personal auxiliar - 58
personal auxiliar - 5
tesa
- 24
muncitori
- 1
muncitori
- 35
Total : 246 persoane
Total: 32 persoane
Situaţia Spitalului oraş Năsăud:
Total paturi: 205, din care pe secţii:
- interne: 55 paturi
- chirurgie: 40 paturi
- obstretică: 38 paturi
- A.T.I.: 15 paturi
- pediatrie: 25 paturi
- nou născuţi: 10 paturi
- reumatologie: 12 paturi
- neurologie: 10 paturi
- număr secţii: 5
- număr urgenţe:1
- compartimente ( A.T.I. , nou-născuţi , reumatologie, neorologie ): 4
- nr. linii gardă : 4
- nr. bolnavi , medie lunară , internaţi în anul 2007 : 631 bolnavi
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-

dispensare medicale şcolare +stomatologie : 1 cu 2 medici şi 5 asistenţi la
Năsăud ;
dispensare medicale şcolare +stomatologie : 1 cu 2 medici şi 4 asistenţi la
Sîngeorz – Băi ;

3.Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei
Organizarea activităţii
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Năsăud are in statul de
funcţii prevăzut pe anul 2007 un număr de 19 funcţii din care sunt ocupate in prezent 9,
respectiv 6 pentru activitatea de evidenţă a persoanelor si 3 pentru activitatea de stare
civila. Din cei 9 funcţionari din cadrul serviciului 5 funcţionari sunt absolvenţi cu studii
superioare, 3 funcţionari urmează cursurile universitare si 1 funcţionar este cu studii
medii.
Activitatea serviciului se raportează la deservirea unui număr de aproximativ
79 000 de persoane din următoarele localităţi: COSBUC, DUMITRA, FELDRU, ILVA
MARE, ILVA MICA, LESU, LUNCA ILVEI, MĂGURA ILVEI, NIMIGEA, PARVA, POIANA
ILVEI, REBRA, REBRISOARA, ROMULI, RUNCU SALVEI, SALVA, TELCIU, ZAGRA si
oraşul NASAUD cu cele doua cartiere, respectiv Luşca şi Liviu Rebreanu.
În anul 2007 activitatea in cadrul serviciului s-a desfăşurat pe baza actelor
normative in vigoare si a planului de măsuri si activităţi, sub coordonarea directa a şefului
de serviciu .
În cursul anului 2007, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor, Năsăud a fost dotat cu: 3 calculatoare noi care au înlocuit pe cele vechi, din
care pe unul s-a transferat baza de date, iar pe unul s-a instalat linia telefonică specială
prin STS. Serviciul mai are în dotare un autoturism marca Dacia 1310 şi o sta ţie mobilă
de preluare a datelor, compusă dintr-un laptop, trepied şi o cameră foto.
Activităţi desfăşurate:
În perioada analizată, au fost puse in legalitate, cu acte de identitate, un
număr de 7126 persoane, astfel:
- cu cărţi de identitate un număr de 6455 ;
- cu cărţi de identitate provizorii un număr de 29;
- cu cărţi de alegator un număr de 6578, din care 1201 tinerilor care au împlinit vârsta de
18 ani.
Cu ocazia punerii in legalitate a persoanelor de mai sus s-au solicitat 26 rectificări
CNP la BJABDEP Bistriţa - N.
Cărţile de identitate s-au eliberat pentru următoarelor motive:
-

la expirare = 1637
la împlinirea vârstei de 14 ani = 1107
peste 18 ani = 6
la dobândirea cetăţeniei române=1
la restabilirea domiciliului in România= 7
la schimbarea numelui = 689
la schimbarea rangului localităţii ,a denumirii străzii,etc = 195
la schimbarea domiciliului = 1316
la pierdere = 905
in locul celor furate = 6
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- la deteriorare = 206
- prin procura speciala= 122
- alte cazuri = 1979
- la resedinţă= 4
- CIP la reşedinţa pentru persoane cu CRDS = 8
- acte de identitate anulate cu ocazia completării = 6
Odată cu preschimbarea actelor de identitate s-au efectuat un număr de
1316 schimbări de domiciliu pentru persoane majore, care sunt insoţite de 644 de copii
intre 0-14 ani. S-au efectuat un număr de 195 schimbări de denumire a străzii,
renumerotare imobil sau schimbarea rangului localităţii. S-au aplicat un număr de 284
vize de reşedinţa, însoţiţi de 67 copii intre 0-14 ani.
Pentru toate persoanele care au solicitat schimbarea domiciliului, stabilirea
reşedinţei, schimbarea denumirii străzii,schimbarea rangului localităţii, reorga nizare
administrativ teritorială si renumerotare imobil s-au efectuat menţiuni in BDL conform
aplicaţiei.
În această perioadă au fost luaţi in evidenţă un număr de 122 rromi care au
fost puşi in legalitate cu acte de identitate .
În această perioadă analizată au fost verificate in baza de date locale un
număr de 13840 persoane, din care:
- pentru M.I.R.A. = 13733 pers.
- pentru alte ministere = 66 pers.
- pentru agenţi economici = O pers.
- pentru persoane fizice = 12 pers. Cu ocazia primirii actelor la ghişeu, au fost
depistate un număr de 0 persoane urmărite. astfel:
- 0 urmăriţi general
- 0 urmărit local.
Activităţi pe linie de " GHIŞEU UNIC "
S-au primit un număr de 1416 cereri pentru eliberarea si preschimbarea
paşapoartelor simple si au fost eliberate un număr de 1569 paşapoarte, iar până la
sfârşitul perioadei analizate un număr de 23 paşapoarte au fost restituite Serviciului
judeţean de paşapoarte, conform art.13 al 3 din H.G. nr.94/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circul aţii a
cetăţenilor romani in străinătate, deoarece persoanele solicitante nu s-au prezentat in
termen de 60 de zile pentru ridicarea lor, din care unul a decedat.
Activităţi pe linie de " STARE CIVILĂ"- Desfăşurate de biroul de evidenta
populaţiei:
Au fost luate in evidenţă un număr de 857 persoane, după cum urmează:
- la naştere = 849 persoane
- la dobândirea cetăţeniei= 1
- la restabilirea domiciliului in România= 7
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S-au efectuat un număr de 1359 menţiuni de deces.
Au fost înregistrate un număr de 239 dosare de transcriere acte stare civila, pentru
care s-au efectuat verificările corespunzătoare metodologiei de lucru, din care 35 dosare
au fost restituite din diferite motive, cu precizările corespunzătoare îndreptării erorilor.
Alte dosare care au fost înregistrate si verificate, au fost in număr de 33 dosare,
după cum urmează:
-14 dosar de schimbare de nume pe cale administrativă;
- 5 dosar pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie si divorţ,
încheiate in străinătate;
- 13 dosare pentru efectuarea unor rectificări de acte de stare civilă
- s-au efectuat un număr de 42 menţiuni de divorţ in baza
extraselor de căsătorie primite de la starea civilă.

Activităţi desfăşurate de compartimentul de stare civilă:
- acte de naştere întocmite = 574, din care 23 transcrieri si 0 pentru adopţie
- acte de căsătorie întocmite - 81, din care 6 transcrieri
- acte de deces întocmite - 107
- livrete de familie eliberate -121
- adeverinţe eliberate pentru indemnizaţie, nou născut - 550
- adeverinţe pentru înhumare -107
- certificate de naştere eliberate -1572
- certificate de căsătorie eliberate -145
- certificate de deces eliberate -120
- eliberări certificate de naştere ca urmare a pronunţării unor sentinţe
civile de modificare in statutul civil al persoanei - 9
- comunicări pentru menţiuni trimise la alte primarii - 278
- comunicări pentru Biroul de Evidenta Populaţiei - 695 din care:
- comunicări de naşteri - 574
- comunicări de modificări 0-14 ani - 25
- acte de identitate pentru decedaţi - 107
- menţiuni operate pe actele de stare civila -1797
- deschideri proceduri succesorale -124
- comunicări desfaceri casatorii - 57
- extrase pentru uz oficial, eliberate - 80
- adeverinţe eliberate pentru moştenitori - 90
- adeverinţe eliberate pentru casatorii in străinătate - 54
- contravenţii aplicate - 82, in valoare de 3985 RON.
- certificate de deces operate pe listele electorale permanente - 64
- buletine statistice pentru naşteri, căsătorii, decese - 780
- dosare de transcriere înregistrate - 44
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4.Învăţământ:
Situaţia elevilor, preşcolarilor şi cadrele didactice –nedidactice personal auxiliar
din oraşul Năsăud la finele anului 2007:
1. Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud
- clasele IX - XII : 541 elevi
- clasele V - VIII : 127 elevi
- clasele I - IV : 109 elevi – Şcoala de Aplicaţie
- repetenţi : 2 elevi
- abandon şcolar : 3 elevi
- exmatriculaţi : 2 elevi
- cadre didactice : 47 , cadre nedidactice : 16 , personal auxiliar :7
Total : 777 elevi
2. Grup Şcolar Economic Năsăud
- clasele IX – XII : 575 elevi
- exmatriculaţi : 2 elevi
- cadre didactice : 34 , cadre nedidactice :10 , personal auxiliar : 5
Total : 575 elevi
3. Grup Şcolar Silvic Năsăud
- clasele IX- XII şi Şcoala profesională de arte şi meserii : 404 elevi
- abandon şcolar : 1 elevi
- exmatriculaţi : 2
- cadre didactice : 29 , cadre nedidactice : 17 , personal auxiliar :8
Total : 404 elevi
4. Şcoala Generală ,, Mihai Eminescu ,, Năsăud
- clasele I- IV : 291 elevi , Dealul Cucului : 8 elevi , Valea Spinului : 43 elevi,
- Liviu Rebreanu :25 elevi
- clasele V- VIII : 356 elevi , Valea Spinului : 62 elevi
- clasele X : 45 elevi
- repetenţi :13 elevi
- abandon şcolar : 10 elevi
- cadre didactice : 73 , cadre nedidactice : 13 , personal auxiliar : 5
Total : 830 elevi
Grădiniţe
5. Grădiniţa cu program prelungit
: 135 preşcolari
6. Grădiniţa cu program normal
: 53 preşcolari
7. Grădiniţa cu program normal ( BL.ANL )
: 120 preşcolari
8. Grădiniţa Luşca
: 20 preşcolari
9. Grădiniţa Liviu Rebreanu
: 20 preşcolari
10. Grădiniţa Valea Spinului
: 20 preşcolari
- cadre didactice : 24 , cadre nedidactice : 11 , personal auxiliar : 2
Creşa
11. Creşa
: 50 preşcolari
- cadre medicale : 7 , cadre nedidactice 1
12. Asociaţia Lacrima
: 21 copii
- cadre didactice : 8 , cadre nedidactice 1
Centrul de plasament Năsăud
- total copii – 69 din care 8 cu handicap
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Situaţia studenţilor din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca , în
cadrul Colegiului Universitar – „Extensia Năsăud”
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei
1. Pedagogia învăţământului primar-preşcolar – anul I : 50 studenţi
- anul II : 34 studenţi
2. Institutori învăţământ
- anul III : 103 studenţi
3. Continuare studii
: 125 studenţi
3. P.I.R. Program pentru învăţământ rural
- anul III : 87 studenţi
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.Finaţe , bănci şi contabilitate informatică de gestiune :
- anul I : 37 studenţi
- anul II : 38 studenţi
Total : 474 studenţi
5. Activitatea Casei de Cultură „Liviu Rebreanu”, Năsăud.
Anul 2007 a reprezentat într-o mai largă măsură, decât în cei precedenţi,
realizarea unei ample sinteze în materie de acţiuni şi activităţi de factură culturală , pe
care Casa de cultură ,,Liviu Rebreanu” Năsăud le-a oferit cu generozitate năsăudenilor
şi nu numai, oferind o gamă diversificată de manifestări cultural – artistice în diferite
forme şi modalităţi de exprimare ale artei , satisfăcând pretenţii şi gusturi diferite , tot mai
elevate ale publicului spectator, de aceea accentul principal al conducerii casei de cultură
Năsăud, a fost pus în esenţă pe standardul calitativ al manifestărilor de gen prezentate ,
care a constituit , de altfel, baza preocupărilor acestei instituţii.
Cu sprijinul şi îndrumarea directă a Primăriei oraşului Năsăud şi Consiliului Local
Năsăud , activitatea Casei de cultură şi-a îmbunătăţit şi diversificat conţinutul în direcţia
ridicării nivelului cultural al oraşului şi al înscrierii sale în circuitul valoric naţional.
Manifestările cultural - artistice s-au diferenţiat în funcţie de repertoriul formaţiilor artistice
proprii şi de ponderea participării diferitelor genuri interpretative la realizarea
spectacolelor artistice , de conţinutul , forma de realizare , punerea în scenă şi tonalitatea
scenariului propus . Pentru scenarizare şi realizare s -a ţinut cont de locul şi tipul
desfăşurării spectacolelor artistice , efectiv de modalităţile prin care spectacolul vine în
contact cu manifestarea artistică reuşind să impresioneze şi să se impună prin concepţie,
prin calitate, prin felul cum pasiunea se împleteşte cu munca.
Principalele acţiuni culturale pe anul 2007:
Teme
IANUARIE – 15.01.2007
- Simpozion „Mihai Eminescu”
- Dragostea în Operele Eminesciene
- au participat membrii Ansamblului ,,Someşana,, şi elevi de la liceele
năsăudene;
- spectacol folcloric dedicat „Zilei Unirii”
- participă Ansamblul „Someşana”
- Hora Unirii
- invitaţi : Primăria oraşului Năsăud şi Consiliul Local Năsăud.
FEBRUARIE – 02.02.2007
- datini şi obiceiuri de pe Valea Someşului
- a participat Ansamblul „Someşana” şi Ansamblul „Muguraşul”
12.02.2007
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- masă rotundă –Otilia Cazimir
- recitări poezie
- au participat elevi de la Şcoala de aplicaţie ,,G.Coşbuc
MARTIE – 01.03.2007
- balul Mărţişorului : au participat elevi de la liceele năsăudene
- concurs de dans ;
- alegerea de Mis şi Mister Mărţişor ;
- juriul a fost ales dintre :profesori , personal de specialitate şi consilieri locali ;
08.03.2007
- Ziua Internaţională a Femeii
- discuţii pe marginea rolului femeii în politică
- spectacol folcloric cu Ansamblul ,,Someşana,, şi Ansamblul ,,Muguraşul,,
22.03.2007
- simpozion
- legătura dintre religie ,folclor şi istorie
- au participat:preoţi , profesori de istorie şi referenţi muzic anţi
APRILIE – 09.04.2007
- selecţie pentru tinere talente în domeniul folclorului vocal şi instrumental
26.04.2007
- participarea la Festivalul –Concurs de interpretare de la Vişeul de Sus ,,Armonii
de Primăvară ,, - participă Ansamblul ,,Someşana,,
MAI – 09.05.2007
- seară literară –Lucian Blaga
- invitaţi : profesori de limba şi literatura română şi elevi premianţi la Olimpiada
de limba română de la liceele năsăudene
15.05.2007
- Zilele Năsăudului
16.05.2007
- Festivalul –Concurs de interpretare „De Ispas la Năsăud”;
21-26. 05. 2007
- Festivalul Internaţional de Dans folcloric al Copiilor” – Silven Bulgaria.
IUNIE – 01.06.2007
- Ziua Internaţională a copilului
- Spectacol folcloric cu Ansamblul ..Someşana,, şi Ansamblul ,,Muguraşul,,pe
scena Casei de cultură ,,Liviu Rebreanu,, Năsăud .
IULIE – 14.07.2007
- concert de pricesne şi muzică religioasă
- seară literară – Tudor Arghezi
- recitări de poezii cu elevi de la Şcoala Generală ,,Mihai Eminescu ,, Năsăud
AUGUST - 05.08.2007
- masă rotundă –Marin Preda
- viaţa şi opera
- concert de romanţe
- spectacol folcloric în localităţi :Piatra,Chiuza şi Săsarm
SEPTEMBRIE – 17.09.2007
discuţii pe marginea Operei lui Alexandru Vlahuţă : au participat elevi de la
liceele năsăudene
17.09.2007
- simpozion –George Bacovia - Melancolia Opera Bacoviană
20.09.2007
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- simpozion –„George Coşbuc”
- viaţa Ţăranului Român
- vizitarea Casei Memoriale din localitatea Coşbuc
OCTOMBRIE
- spectacol folkloric în localităţile: Sângeorz Băi şi Maieru
- participarea la Concursul „Trio Transilvan” de la Gherla
NOIEMBRIE – 05.11.2007
- seară literară – simpzion ,,Liviu Rebreanu,,
- Blestemul Pământului ,Blestemul Iubirii
- Dezbateri pe tema romanului „Ion”
- au participat elevi din cartierele Liviu Rebreanu şi Luşca
- vizitarea Casei Memoriale Liviu Rebreanu
DECEMBRIE – 01.12.2007
- spectacol dedicat „Zilei României”
- depuneri de coroane la Monumentul Eroilor
- cântece şi poezii patriotice
20.12.2007
- concert de colinde
- spectacol folcloric de datini şi obiceiuri de iarnă de pe Valea Someşului .
6. Protecţie socială – Serviciul Public de Asistenţă Socială:
Obiectivul principal al Serviciului Public de Asistenţă socială este acela de a oferi
protecţie socială. În anul 2007 s-a pus în aplicare programul de măsuri şi acţiuni creat
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
unor situaţii de dificultate, protecţia persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.
În data de 30.11.2007 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
oraşului Năsăud a fost acreditat pentru o perioada de doi ani, in oferirea serviciilor sociale
cu caracter primar, având următoarele activităţi principale: evaluarea iniţială/activităţi de
identificare a nevoii sociale, individuale, familiale si de grup, informare d espre drepturi si
obligaţii, consiliere cu privire la serviciile sociale.
Pe parcursul anului 2007, Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
oraşului Năsăud a oferit următoarele servicii şi prestaţii:
De prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat au beneficiat 116
familii/persoane singure cu o situaţie socio-economică dificilă, dintre care 35 de cereri
pentru acordarea ajutorului social au fost depuse doar in anul 2007. Pentru plata
ajutorului în oraşul Năsăud a fost plătită în cursul anului 2007 suma de 153210 lei. De
asemenea au fost acordate 170 de ajutoare de urgenţă, în cuantum de 29870 lei şi 12
ajutoare de urgenţă în natură, în sumă de 8945 lei.
În centrele rezidenţiale din localitatea Nuşeni şi localitatea Beclean se află
instituţionalizate patru persoane, a căror costuri de întreţinere zilnică este asigurată de
Primăria oraşului Năsăud.
În ceea ce priveşte stabilirea şi acordarea alocaţiei de stat conform Legii 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii, au beneficiat de acest drept 166 de copii care au
îndeplinit condiţiile legale de acordare. Alocaţia complementară şi alocaţia de
susţinere pentru familia monoparentală acordate în baza Legii 105/2003 a fost
acordată pe parcursul anului 2007 unui număr de 648 familii, respective 225 familii
monoparentale, 55 de familii depunând cereri pentru obţinerea acestor drepturi in anul
2007.
Trusoul pentru nou-născuţi, acordat în baza Legii 482/2006, a fost acordat unui
număr de 97 de copii nou-născuţi, iar alocaţiile nou-născuţi au fost acordate unui număr
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de 96 de copii nou-născuţi. Au fost distribuite un număr de 330 cutii de lapte praf pentru
copiii cu vârste între 0 şi 1 an.
În evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială se află un număr de 57 de copii
cu măsură de protecţie conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, dintre care 9 copii se află in centrul rezidenţial, iar 48 de copii se află
în plasament familial. La Creşa din localitatea Năsăud se află un număr de 22 de copii, a
căror costuri de întreţinere şi de hrană sunt suportate din bugetul Primăriei oraşului
Năsăud.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, completată şi modificată prin Hotărârea nr.53/2006, S erviciul Public de
asistenţă Socială a întocmit documentaţia necesară pentru 72 de dosare de
îndemnizaţie creştere copil.
Persoanele cu handicap: protecţia şi asistenţa persoanelor cu handicap în anul
2007 s-a materializat în acordarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în
vigoare, asigurându-se un regim special de prevenire, tratament, readaptare. În anul
2007, în localitatea Năsăud a fost evaluată situaţia socio-materială prin efectuarea
anchetei sociale-pentru un număr de 63 de cazuri de persoane cu handicap, dintre care 9
beneficiază de îndemnizaţie însoţitor. La sfârşitul anului 2007, în evidenţa Serviciului
Public de Asistenţă Socială exista un număr de 33 de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav. Pentru evaluarea activităţii asistenţilor personali s-au întocmit 33 de
rapoarte de activitate; salarizarea asistenţilor personali a fost asigurată din bugetul local
al Primăriei oraşului Năsăud.
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Năsăud a
efectuat pe parcursul anului 2007 , la solicitarea Judecătoriei Năsăud, un număr de 40 de
anchete divorţ şi 125 anchete sociale în vederea obţinerii bursei sociale/de orfan,
banilor de liceu şi calculatoarelor.
Până la data de 31.12.2007 au fost înregistrate şi aprobate 530 de cereri pentru
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, în sumă de 51510
lei şi un număr de 1342 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
cu lemne, în sumă de 246016 lei.
În anul 2007, Serviciul Public de Asistenţă Socială a întocmit lunar documentaţii
privind Strategia de îmbunătăţire a situaţiei rromilor în conformitate cu Hotărârea
Guvernului 430/2001 şi Hotărârea Guvernului 522/2006 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului 430/2001. Strategia de îmbunătăţire a situaţiei rromilor
a fost prezentată semestrial în şedinţele Consiliului Local. Totodată Serviciul Public de
Asistenţă Socială a întocmit un plan de acţiune locală privind acţiuni de îmbunătăţire a
situaţiei romilor şi a realizat demersurile pentru înfiinţarea unui grup de iniţiativă locală
pentru comunitatea de romi din oraşul Năsăud, conform Legii nr.129/1998, grup care
poartă denumirea: „Cu noi pentru noi”, grup care îşi propune să acceseze fonduri atât
publice cât şi europene pentru creşterea nivelului de trai a comunităţii rome din oraşul
Năsăud.
7. Şomaj
Situaţia şomerilor din oraşul Năsăud
- şomeri înregistraţi la data de 31.12.2007: 180 persoane;
- persoane angajate din şomaj – 2007: 407 persoane;
- numărul mediu a persoanelor în căutarea unui loc de muncă: 190 persoane.
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8. Protecţia mediului:
În anul 2007 conform bunei tradiţii din anii anteriori, Serviciul de Gospodărire
Comunală din aparatul de specialitate a Primăriei Oraşului Năsăud se ocupă de protecţia
mediului şi a organizat o serie de acţiuni de protecţie a mediului.
- Igienizare şi întreţinere maluri Someşul Mare si văi ce traversează oraşul,acţiune
care se desfăşoară în mod permanent.
- Continuarea activităţii de dotare a populaţiei cu europubele.
- Procurare si montare de coşuri de gunoi –august 2007.
- Desfiinţarea depozitelor clandestine de deşeuri - permanent.
- Asigurarea salubrizării în oraş şi a curăţeniei la punctele gospodăreşti.
- S-au organizat “Zilele curăţeniei de primăvară şi de toamnă” în oraşul Năsăud,
acţiune ce s-a desfăşurat in octombrie 2007.
- S-au organizat colectări selective ,in prima faza PET-uri la puncte gospodăreşti
din unităţi şi şcoli.
- S-au toaletat arbori ornamentali in ianuarie-februarie 2008.
- S-au plantat jardiniere situate pe B-dul Grănicerilor in Piaţa Unirii in aprilie –mai
2007.
- Completare cu arbori ornamentali prin lucrări de plantare.
- Reabilitarea spatiilor de joacă şi înfiinţarea de altele noi.
- Plantare de locuri special amenajate cu flori.
9. Comunicarea cu cetăţeanul
O prioritate pentru fiecare administraţie locală este relaţia cu cetăţenii. Această
activitate, la Primăria oraşului Năsăud este sarcina compartimentului „Relaţii cu
publicul”, compartiment care asigură o interfaţă între autoritatea publică locală, celelalte
instituţii, mass-media şi cetăţenii oraşului.
Acest compartiment a asigurat organizarea audienţelor, transmiterea de informaţii
de interes public către mass-media locală, furnizarea de informaţii către cetăţeni,
activitatea de înregistrare şi repartizare a documentelor precum şi cea de expediere şi
comunicare a răspunsurilor la cererile formulate.
În cadrul programelor de audienţe al Primăriei oraşului Năsăud, adresate
domnului primar, în anul 2007 s-au înscris 99 de cetăţeni.
Solicitările celor audiaţi au fost grupate în 6 categorii de probleme:
- locuinţe –11 – cereri de repartizare a unei locuinţe;
- urbanism –12 – neînţelegeri limite de proprietate, aprobări reparaţii;
- sociale – 26 – solicitări de ajutoare, alocaţii suplimentare, locuri de muncă;
- domeniu public – 35 – probleme de salubritate şi domeniu public, reţele
stradale şi iluminat;
- atribuiri terenuri – 7 – probleme legate de atribuiri de terenuri şi punere în
posesie, conform legislaţiei în vigoare, altele decât atribuirile de teren aferent
construcţiilor;
- diverse –8 – eliberări de acte arhivă, stare civilă.
În anul 2007 compartimentul de registratură a înregistrat un număr de 20819, după
cum urmează:
a) Un număr de 9.644 din care:
- cereri pentru locuinţă ANL: 36
- cereri pentru locuinţă sociale: 8
- cereri angajare:86
- adeverinţă vechime: 9
- modificări in registrul agricol:188
- adeverinţă stare materială: 1140
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- bilete de proprietate:58
- certificate de producător:17
- note de constatare: 42
- adeverinţă privind destinaţia terenului: 113
- autorizaţie AF si PF:51
- adeverinţă salar: 451
- atestări fiscale: 2235
- declaraţii de impunere:252
- certificate de urbanism constr./desfiinţare: 145
- autorizaţii de construire: 47
- autorizaţie branşament apă canal: 06
- autorizaţie curent electric 27
- anchete sociale: 2731
- ajutoare de urgenţă:170
- ajutoare sociale Legea 416/200: 116
- acordare subvenţie pentru încălzire cu gaz: 530
- alocaţie nou născuţi: 147
- alocaţie de stat 166
- alocaţie complementară: 648
- alocaţie monoparentală: 225
b) Total adrese: 6735
- altele: 4440
c) Total sesizări şi reclamaţii: 18
- construire anexe fără aprobare;
- luare de masuri privind câinii din zona blocurilor;
- tulburare posesie;
- construcţii fără aprobare.
d) total cereri privind accesul la informaţii de interes public -5:
- se cer informaţii privind BVC al Consiliului Local Năsăud;
- informaţii/date de contact privind Primăria Oraşului Năsăud;
- informaţii privind licitaţiile publice organizate de Primăria Oraşului Năsăud.
Compartimentul Relaţii cu Publicul a expediat prin poştă 14452 de documente
ceea ce reprezintă o valoare a timbrelor poştale de 8370 lei, iar alte 625 de documente
au fost expediate cu condica de corespondenţă.
10. Dinamica resurselor umane
Situaţia actuală a personalului din cadrul Primăriei Oraşului Năsăud, la începutul
anului 2008, se prezintă astfel: 51 de angajaţi în cadrul aparatului de specialitate al
primarului (36 funcţionari publici şi 15 personal contractual) şi 9 persoane în cadrul
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.
Activitatea complexă din administraţia publică locală, odată cu creşterea numărului
de competenţe, a cauzat în anul 2007 numeroase schimbări în structura de personal a
Primăriei Oraşului Năsăud, astfel la sfârşitul anului 2007 s-au înregistrat următoarele
situaţii:
Angajări:
- durată nedeterminată – 34 persoane (11 funcţionari + 23 personal contractual);
- durată determinată - 7 persoane;
Încetări de activitate:
- durată nedeterminată – 5 persoane (2 funcţionari + 3 contractuali);
- durată determinată – 9 persoane;
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Pensionări:
- 1 persoană;
Transferuri:
- 1 persoană plecată;
Asistenţi personali: 34 persoane din care în anul 2007 au existat următoarele
situaţii:
- angajări durată determinată – 3 persoane;
- încetări durată determinată - 1 persoană;
- încetări durată nedeterminată – 3 persoane;
- angajări durată nedeterminată – 2 persoane.
În anul 2007 compartimentul de resurse umane a întocmit:
- adeverinţe de salarizare – 451
- dispoziţii pentru numirea funcţionarilor publici – 9
- dispoziţii pentru eliberarea din funcţia publică – 0;
- dispoziţii pentru promovarea în treaptă şi grad – 12;
- dispoziţii pentru acordare premii şi majorări de salarii – 13;
- dispoziţii pentru numire funcţionari definitivi – 2.
Au fost înaintate situaţii către AJOFM pentru subvenţii după cum urmează:
- DADP pentru perioada martie – decembrie - 7 persoane/lună;
- absolvenţi - 1 persoană începând cu octombrie 2007;
- persoane peste 45 de ani – 1 persoană din perioada septembrie 2007februarie 2008;
În anul 2007 au fost înregistrate 34 concedii medicale şi au fost organizate 11
concursuri. Compartimentul de resurse umane a întocmit un număr de 3 proiecte de
hotărâri.
11.Integrare europeană
11.1. Lucrări şi proiecte finanţate din bugetul de stat şi local şi privat.
Proiecte începute înainte de 2006 şi finalizate în anul 2007:
- Înfiinţare reţea de gaze naturale în cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu, investiţie privată;
Proiecte realizate în cursul anului 2007:
- Achiziţionare şi montare jocuri de copii în oraşul Năsăud în valoare de 57.456 lei fără
TVA, finanţat din buget local;
- Achiziţionare panouri trecere pietoni cu semnale luminoase intermitente cu leduri, în
valoare de 15.400 lei fără TVA, finanţat din buget local;
- Reparaţii curente străzi oraş Năsăud în valoare de 187.404 lei fără TVA, finanţare din
buget local;
- Refacere racorduri pluviale în cartierul de blocuri Grănicerilor Sud în valoare de 11.229
lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Reparaţii străzi şi trotuare în urma finalizării lucrărilor de instalare a conductelor de
distribuţie a gazelor naturale în valoare de 39.419 lei fără TVA, finanţare din buget local;
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- Alimentare cu energie electrică grup case Valea Podului, oraş Năsăud, etapa I în
valoare de 10.086,41 lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Reabilitare iluminat public în oraşul Năsăud în valoare de 22.260,31 lei fără TVA,
finanţare din buget local;
- Alimentare cu energie electrică grup case bd. Grănicerilor oraş Năsăud, etapa intai în
valoare de 35.231,3 lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Alimentare cu energie electrică grup case bd. Grănicerilor oraş Năsăud, etapa a doua în
valoare de 39.997,92 lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Reparaţii curente la Creşa nr.1 cartier Blocuri, Năsăud în valoare de 72.742 lei fără
TVA, finanţare din buget local;
- Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit din oraşul Năsăud în
valoare de 899.049 lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Reabilitare Şcoală de aplicaţie şi Sală de Sport, aparţinând Colegiului Naţional “George
Coşbuc” în valoare de 710.644 lei fără TVA, finanţat din bugetul de stat;
- Alimentare cu energie electrică la Sala de sport cu 150 de locuri din oraşul Năsăud în
valoare de 17.272 lei fără TVA, finanţare din buget local;
- Sistematizare verticală la Sala de Sport cu 150 de locuri în valoare de 217.596 lei fără
TVA, finanţare din buget local;
- Alimentare cu gaze naturale la Sala de sport cu 150 de locuri din oraşul Năsăud în
valoare de 10.941 lei fără TVA, finanţare din buget local;

Proiecte începute în anul 2006 şi cu termen de finalizare în 2008:
- Reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare din oraşul Năsăud, în valoare de
3.169.563,22 lei fără TVA. Suprafaţa totală ce va fi reabilitată(asfaltată) este de 9.671,1
m 2. Data finalizării lucrării este 18.04.2008, finanţat din buget local.

Proiect început în 2007 şi cu termen de finalizare în 2008
-Program Phare RO2005/017-553.01.01.19- „Accelerarea strategiei naţionale pentru
îmbunătăţirea situaţiei romilor” cu proiectului “ Reglementarea situaţiei privind punerea în
legalitate a cetăţenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale”, proiect în valoare de
50.000 de Euro, din care 45.000 de Euro contribuţia Uniunii Europene şi 5.000 de Euro
contribuţie de la bugetul local.
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Proiecte începute în anul 2007 şi cu termen de finalizare în 2009:
- Poduri din beton armat peste Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului Năsăud în
valoare de 2.673.672,97 lei fără TVA. Data finalizării este de 30.04.2009, finanţare din
buget local şi co-finanţare (5%) din buget local;
- Convenţia de finanţare semnată în anul 2007 de către Compania Naţională de
Investiţii (C.N.I.) şi Consiliul Local Năsăud privind obiectivului de investiţie „Extindere
alimentare cu apă potabilă în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în valoare de
2.630.592 lei, inclusiv TVA.
- Realizare bloc ANL 2/20 apartamente, resurse din buget de stat şi local;
- Asfaltare DC 2 F , km 0+000 – 3+000, cartier Luşca, oraş Năsăud în valoare de
2.966.956,78 lei fără TVA. Lungimea drumului asfaltat este de 3 km. Data finalizării
lucrării este 13.11.2009, finanţare din buget de stat.
Proiecte începute în anul 2007 şi cu termen de finalizare în 2010:
- Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date
urbane în oraşul Năsăud în valoare de 579.725,9 lei fără TVA. Data finalizării lucrării este
15.05.2010, finanţare din buget de stat;
- Convenţia de finanţare încheiată în anul 2007 între Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile şi Consiliul Local Năsăud în cadrul Programului de reabilitare şi extindere a
infrastructurii de apă şi apă uzată „Reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă
potabilă în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în valoare de 2630592 lei, cu cofinanţare locală de 15%; termen de finalizare în anul 2010.
11.2 Relaţia cu oraşe partenere şi cu asociaţii
Primăria oraşului Năsăud este membru fondator al asociaţiei „ProSomeş”,
asociaţie pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă. Asociaţia este
persoană juridică română non-profit, de interes comunitar, funcţionând in temeiul O.G.R.
nr. 26/2000. Obiectivul general al asociaţiei este obţinerea unei dezvoltări durabile in
Bazinul Superior al Someşului Mare. Pentru împlinirea acestui deziderat s-a
colaborat încă din 2002 cu sindicatul “ SICALA” al comunităţilor din bazinul superior al
Loarei şi afluenţilor săi din regiunea Auvergne –Franţa. La momentul de faţa asociaţia
este implicată într-un proiect internaţional pe perioada 2005-2007 cu alţi trei parteneri
Sindicatul Intercomunitar de amenajare a Loarei si al afluenţilor săi (SICALA), Oficiul
Naţional al Pădurilor, Agenţia Cantal Haute –Loire (ONF)- Franţa şi Asociaţia
Intercomunitară pentru protecţia mediului si amenajarea râului Lamone (Paslamone)
Italia.
În cadrul proiectului „Espace – Riviere –Europe” s-a stabilit o colaborare
interregională în domeniul protecţiei mediului şi prezervări i resurselor de apă.
În cadrul proiectului Town Twining (Oraşe Înfrăţite) s-a depus proiectul cu titlul
„Împreună pentru o cetăţenie europeană activă” în vederea realizării unei înfrăţiri cu
oraşul Perchtoldsdorf din Austria, intenţie care a rămas la stadiul de colaborare,
colaborare care există încă din anul 1991 şi care pe viitor sperăm să o finalizăm cu o
înfrăţire între cele două oraşe.
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Oraşul Năsăud are relaţii de colaborare şi cu oraşul Brioude din Franţa.
Primăria Oraşului Năsăud este şi membru fondator în cadrul Asociaţiei Oraşelor
din România, precum şi cu Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din
România (ALZIAR), împreună cu alte 20 de unităţi administrativ teritoriale din ţară.
II. Apărare, ordine şi siguranţă publică:
1. Protecţie civilă:
În oraşul Năsăud, în cadrul Primăriei, funcţionează un Inspectorat pentru Situaţii de
Urgenţă şi un Serviciu Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, încadrate cu formaţii de
intervenţie.
La nivelul I.S.U. – S.V.S.U in anul 2007 au fost elaborate si aprobate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud, mai multe
planuri de intervenţie după cum urmează:
- Planul de evacuare în caz de dezastre sau calamităţi majore;
- Planul de acoperire a riscului si intervenţie în caz de calamităţii;
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor si gheţurilor.
Nivelul capacităţii de protecţie civilă
Înştiinţare – alarmare – comunicaţii
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, formaţiunile de intervenţie organizate în
cadrul Primăriei oraş Năsăud dispun de următoarele dotări privind alarmarea populaţi ei si
comunicarea între echipele de intervenţie astfel:
- Pe raza oraşului sunt instalate un număr de 5 sirene electrice din care 3 sunt
centralizate la Punctul de Comandă. Totodată în dotarea I.S.U. există un
autoturism de teren Aro dotat cu staţie de alarmare si comunicare prin voce, în
vederea efectuării de anunţuri către populaţie;
- Pentru coordonarea în teren a echipelor de intervenţie în dotarea I.S.U. există o
staţie centrală de emisie recepţie şi un număr de 5 staţii portabile, de asemenea
este asigurată si comunicarea prin telefonia fixă si mobilă.
Adăpostirea
În oraşul Năsăud gradul de adăpostire a populaţie şi salariaţilor este asigurat în
proporţie de 18% în adăposturi de protecţie civilă si 82% în adăposturi neamenajate şi
subsoluri ale populaţiei.
Protecţia nuclear, bacteriologică şi chimică
În dotarea I.S.U. Năsăud există următoarele materiale:
- 2 aparate de măsurare a nivelului radiaţiilor;
- 10 complete de protecţie antichimica inclusiv măşti de gaze;
- 27 costume de protecţie pentru intervenţia în cazul unor epizotii compuse din
următoarele piese: cizme protecţie, combinezon protecţie cu capişon, mănuşi
protecţie, semimască cu supapă, ochelari de protecţie;
- Pulverizator Sthil – Atomizor.
Asigurarea logistică în caz de calamităţi
În cazul necesităţii de intervenţie în caz de calamităţi cauzate de apariţia unor
fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, vijelii, căderi masive de zăpadă etc.,
formaţiunile de intervenţie dispun de
materiale individuale ca: lopeţi, cazmale,
târnăcoape, răngi, iar ca tehnică de: 1 încărcător frontal de tip IFRON, 1 tractor cu
remorcă, 1 buldozer, 1 autoturism Aro pentru transport persoane si material, 3
motopompe de evacuare a apelor din subsoluri infiltrate în urma unor inundaţii, 1drujbă,
1 aparat de sudură, 2 scări extensibile din duraluminiu, 1 plug de dezăpezire.
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În oraşul Năsăud în anul 2007 nu s-au produs evenimente sau dezastre majore cu
urmări asupra populaţiei, angajaţilor sau valorilor materiale, intervenţiile mai semnificative
executându-se de către formaţiunile de intervenţie din cadrul Primăriei oraşului Năsăud,
în situaţii cauzate de fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale de scurtă
durată care au dus la inundarea mai multor subsoluri cât şi provocarea unor alunecări de
teren, vânt cu aspect de vijelie care a dus la smulgerea din rădăcină a mai multor copaci
si deteriorarea unor acoperişuri cât si distrugerea unor anexe gospodăreşti, fenomene
care au avut loc în primăvara anului 2007. În cazurile menţionate mai sus formaţiunile de
intervenţie au acţionat cu eficienţă, conform planurilor si programelor întocmite in acest
scop.
2. Poliţia Oraşului Năsăud:
Prioritar pentru activitatea Poliţiei oraşului Năsăud, ca şi a posturilor de poliţie din
zona de arondare, a fost şi va rămâne prevenirea şi combaterea infracţionalităţi stradale,
combaterea cerşetoriei, schimbului ilegal de valută, a traficului ilegal de persoane,
asigurarea fluenţei traficului rutier, îmbunătăţirea relaţiei poliţist - comunitate prevenirea şi
combaterea corupţiei, cooperarea cu celelalte structuri ale IPJ Bistriţa Năsăud şi
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, instituţii de învăţământ administraţia
locală, mass-media, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.
Eficientizarea managementului:
A fost realizată prin:
- activitatea de monitorizare a aplicării dispoziţiilor emise la nivelul unităţii;
- întâlniri şi consultări periodice ale şefului subunităţii cu reprezentantul autorităţilor
locale, instituţiilor de învăţământ, administratori ai societăţilor comerciale,
reprezentanţi ai cultelor religioase şi minorităţilor naţionale, pentru o mai bună
cunoaşte! şi soluţionare a problemelor apărute la nivelul comunităţii. Dezvoltarea
capacităţii de acţiune a Poliţiei oraşului Năsăud pentru creşterea gradului de
siguranţă a cetăţeanului, raza de competenţă, îmbunătăţirea capacităţii serviciului
poliţienesc, creşterea nivelului de încredere a cetăţeanului în poliţie şi reducerea
fenomenului criminalităţii, s-a realizat prin următoarele obiective:
- creşterea nivelului de pregătire profesională a poliţiştilor;
- reducerea criminalităţii stradale cu 6% şi asigurarea unui climat de ordine
siguranţă publică pe raza de competenţă;
- diminuarea cu 2% a numărului dosarelor penale cu A.N. rămase în lucru faţă de
începutul anului;
- reducerea infracţiunilor judiciare comise de minori cu 3%;
- creşterea constatărilor la regimul circulaţiei rutiere cu 2%, pentru prevenirea
evenimentelor;
- reducerea cu 2% a infracţiunilor comise cu violenţă;
- combaterea cu mai multă eficienţă a fenomenului infracţional din silvicultură,
reducerea acestuia cu 2%;
- ţinerea sub control a stărilor conflictuale şi luarea măsurilor oportune
operative de aplanare a acestora ca fapte care pot degenera în infracţiuni cu
violenţă;
- creşterea cu 4% a numărului obiectivelor şi locurilor asigurate cu mijloace tehnice
de pază, alarmare şi supraveghere şi combaterea cu mai multă eficienţă a faptelor
de cerşetorie.
In ceea ce priveşte atingerea acestor ţinte, în perioada analizată s-a realizat o
reducere a infracţionalităţii stradale cu 82,35%, respectiv, sesizate 6 infracţiuni faţă de 34
în perioada similară a anului 2006 şi constatate 5 faţă de 26 (-80,76%).
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A fost diminuat numărul dosarelor penale cu A.N., astfel că la începutul perioadei
se aflau în evidenţă un număr de 269 astfel de dosare la care s-au adăugat 90, din totalul
de 359 au fost soluţionate 111, din care 63 prin identificarea autorilor(57%), ceea ce
reprezintă o reducere cu 21 dosare penale (- 7,8% ) faţă de începutul perioadei.
Pentru ţinerea sub control a evenimentelor rutiere s-a acţionat cu fermitate,
realizându-se o creştere a constatărilor cu 15%>, respectiv de la 96 la 113, însă cu toate
acestea s-a înregistrat o creştere cu 1 a vătămărilor corporale din culpă ca urmare a unor
accidente rutiere şi cu 1 a accidentelor mortale, respectiv de la 4 în anul 2006 la 5 în anul
2007.
Deşi s-a urmărit ca prin activităţile preventive desfăşurate să se realizeze o
reducere a infracţiunilor comise cu violenţă, numărul acestora a crescut cu 2, respectiv o
vătămare corporală gravă şi o tâlhărie, autorii fiind identificaţi, iar în cazul infracţiunii de
tâlhărie aceştia au fost arestaţi preventiv.
S-a reuşit o creştere cu 15% a obiectivelor şi locurilor asigurate cu mijloace
tehnice de pază, alarmare şi supraveghere, urmărindu-se în această perioadă o
colaborare cu societăţile specializate pentru asigurarea şi în mediul rural a societăţilor comerciale şi lăcaşelor de cult cu sisteme performante de pază şi alarmare.
S-a urmărit şi s-a realizat combaterea săvârşirii de infracţiuni la regimul silvic,
astfel că la infracţiunile sesizate s-a înregistrat o reducere cu 64% (-172), iar la cele
constatate cu 69%(-146).
Stările conflictuale au fost monitorizate astfel că nici una dintre ele nu a degenerat
în infracţiuni de mare violenţă.
Printre obiectivele subunităţii s-au mai numărat combaterea infracţiunilor de furt
din societăţile comerciale, înregistrându-se o scădere de 17%, respectiv de la 36 la 30 la
cele sesizate şi o reducere de 26%>, respectiv de la 38 la 28 la cele constatate, din
lăcaşurile de cult unde nu a fost sesizată nici o infracţiune, în cazul furturilor din buzunare
au fost înregistrate 4 infracţiuni faţă de 6 în anul 2006, iar în ceea ce priveşte furturile de
animale au fost sesizate un număr de 3 infracţiuni, însă în nici una dintre ele nu a fost
începută urmărirea penală.
Se constată o creştere a infracţiunilor judiciare mai ales ca urmare a extinderii
competenţei la infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi ameninţare, acestea
reprezentând un procent de 53% din totalul infracţiunilor judiciare, respectiv 356 din 669
în cazul infracţiunilor sesizate, iar în cazul infracţiunilor constatate acestea reprezintă un
procent de 33%), respectiv 82 din totalul de 247, ceea ce înseamnă că acest gen de
infracţiuni nu influenţează în mod semnificativ rata criminalităţii.
In scopul prevenirii accidentelor rutiere în care să fie implicaţi căruţaşi, biciclişti, pietoni şi
conducători de mopede ca şi de utilaje agricole a fost desfăşurată o campanie prin care
s-a încercat determinarea acestora, cu sprijinul autorităţilor locale, de achiziţionare de
veste reflectorizante şi de înregistrare a vehiculelor cu propulsie mecanică sau cu
tracţiune animală, realizându-se o echipare cu veste reflectorizante în proporţie de 80%
şi o înregistrare a mopedelor, utilajelor şi căruţelor în proporţie 60%.
A fost de asemenea stăpânită strada, în sensul că s-a reunit combaterea faptelor
de cerşetorie şi de tulburare a ordinii şi liniştii publice, fapte care agresează zilnic
confortul cetăţenilor şi gradul de siguranţă al acestora.
Perfecţionarea sistemului relaţional:
S-a realizat pe două direcţii:
-pe plan instituţional: realizarea unei colaborări cu poliţiile orăşeneşti
Sîngeorz Băi şi Beclean, cu Poliţia municipiului Bistriţa, serviciile sp ecializate din cadrul
IPJ Bistriţa-Năsăud şi posturile de poliţie, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa
Populaţiei Năsăud, Staţia de Pompieri Năsăud, Plutonul de Jandarmi Năsăud, precum şi
cu administraţia publică locală pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice pe raza oraşului
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şi a posturilor de poliţie arondate, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional,
schimb de date şi informaţii;
- pe plan interinstituţional, cu alte structuri care funcţionează pe plan
local: Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, Judecătoria Năsăud, Administraţia
Finanţelor Publice, instituţii de învăţământ, Institutul pentru Situaţii de Urgenţă BN,
Protecţia Civilă, ocoalele silvice din zona de arondare, pe linia cooperării în cazul apariţiei
unor crize sau dezastre, prevenirea şi combaterea fraudelor fiscale, prevenirea şi
combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională din domeniul protecţiei
mediului, a fondului forestier şi cinegetic, protejarea minorilor aflaţi în dificultate,
cunoaşterea comportamentului elevilor, soluţionarea cu operativitate a dosarelor penale
şi executarea în termen a mandatelor de aducere; colaborarea cu mass-media, postul
local de radio „Balada" şi SC „Astral" Năsăud, precum şi cu cele două cotidiene locale
„Mesagerul" şi „Răsunetul",, pentru asigurarea unui flux informaţional prin transmiterea
imediată a comunicatelor de presă.
Activitatea de constatare în mediul urban:
- In perioada analizată cadrele subunităţii au constatat un număr de 182
(+23) infracţiuni, din care: 11(-14) de natură economico-financiară, 108(+53) de natură
judiciară şi 63(-16) de altă natură, din care 16(-6) constatate în flagrant şi 9(-21)
descoperite informativ.
- Pentru participarea la săvârşirea de infracţiuni au fost cercetate 174(+45)
persoane, respectiv 117(+44) din mediul urban, 57(+l) din mediul rural, 11(-3) în flagrant
şi 5(+3) aflate în atenţia poliţiei şi 5 persoane cercetate în stare de arest preventiv.
- Prejudiciul total cauzat prin săvârşirea infracţiunilor este de 186.000 lei,
recuperat în proporţie de 60%.
- Au fost constatate un număr de 2.396 contravenţii în valoare totală de
182.860 lei, au fost confiscate bunuri în valoare de 43.771 lei( din care 17.26 m.c. material
lemnos) şi 450 kg metale neferoase în valoare de 35.300 lei.
Analizând activitatea fiecărei formaţiuni în parte, se desprind următoarele:
- Activitatea de prevenire şi combatere a evenimentelor rutiere a fost o
prioritate pentru conducerea IPJ BN însă, la nivelul lucrătorilor de la posturile de poliţie nu
s-a înţeles acest lucru, existând comune în care nu sunt respectate regulile de circulaţie,
lucru care a condus la o creştere a accidentelor mortale şi a celor cu urmări grave,
datorită neimplicării şi necunoaşterii persoanelor predispuse de către lucrătorii acestor
posturi.
- Activitatea subunităţii şi a posturilor de poliţie arondate a fost în general
bună, se impune în viitorul apropiat o implicare mai serioasă în muncă, folosirea
judicioasă a timpului de lucru, îmbunătăţirea activităţii de culegere a informaţiilor şi
supravegherea persoanelor suspecte, în vederea organizării şi dirijării acţiunilor şi
controalelor pe obiective şi ţinte precise, o armonizare între activităţile formaţiunilor
operative, posturilor de poliţie şi formaţiunile de cercetare penală şi evidenţa operativă,
astfel încât în momentul analizelor să fie redată corect activitatea desfăşurată la nivelul
tuturor structurilor şi de asemenea, să se realizeze o creştere a operativităţii în ceea ce
priveşte soluţionarea dosarelor penale şi a calităţii actelor procedurale, p recum şi o
responsabilizare a tuturor factorilor de conducere, inclusiv a şefului subunităţii.
3. Jandarmeria
În conformitate cu prevederile Legii 550/2004, a ordinelor şi dispoziţiilor
Inspectoratului General la Jandarmeriei Române, precum şi odată cu re organizarea
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa – Năsăud, începând cu data de
01.01.2007, a luat fiinţă Departamentul 3 Jandarmi Bistriţa cu sediul la Năsăud.
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In cadrul secţiei de jandarmi din Năsăud, funcţionează 2 subunităţi :
 Plutonul de jandarmi pază şi protecţie judecătorie, parchete, sediu şi
trezorerie;
 Grupa de jandarmi supraveghere şi intervenţie.
Obiectivele prioritare în activitatea desfăşurată de către personalul Detaşamentului
3 J. în anul 2007, au constat în organizarea şi executarea întregii game de misiuni
încredinţate prin lege şi creşterea competenţei profesionale a întregului efectiv al
subunităţii.
In perioada de referinţă, personalul subunităţii au pus in practică prevederile legale
care reglementează activitatea şi au acţionat cu profesionalism pentru îndeplinirea
sarcinilor de serviciu, acordând o atenţie deosebită executării ireproşabile a misiunilor
specifice.
1. Organizarea şi executarea misiunilor
A. Pe linia pazei şi protecţiei instituţionale:
Potrivit prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor şi H.G. nr.1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor Detaşamentul 3 J. prin subunităţile sale execută paza şi protecţia
unui număr de 8 obiective după cum urmează :
Secţia Năsăud:
 Sediul Palatului de justiţie Năsăud ( sediul comun al Judecătoriei Năsăud
şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud) ;
 Sediul Trezoreriei Năsăud ;
 Sediul Secţiei de jandarmi Năsăud.
De data aceasta, faţă de anii precedenţi s-a urmărit executarea unor activităţi de
noutate, in specialitatea pază şi protecţie , în concordanţă cu normele europene cum ar fi:
 Monitorizarea permanentă a misiunilor de pază şi protecţie;
 Creşterea gradului de securitate a obiectivelor din responsabilitate,
prin instalarea unor mijloace tehnice de pază şi alarmare
performante ( sunt instalate sisteme de pază, monitorizare şi
alarmare, precum şi camere de supraveghere la 4 obiective);
 Trecerea de la un sistem de pază cu elemente de dispozitiv fixe, la
un sistem combinat – pază şi control acces – supraveghere prin
patrulare;
 Menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona obiectivelor, pe sectoare
bine determinate, îndeosebi pe timpul programului de lucru cu
publicul;
In perioada Ianuarie – Decembrie 2007 pe linia pazei şi protecţiei instituţionale sau executat următoarele misiuni :
 Executarea permanentă şi temporară a pazei, supravegherii şi
controlului accesului la un număr de 3 obiective cu un efectiv mediu
zilnic 8 subofiţeri ;
 Asigurarea ordinii interioare la sălile de judecată cu un efectiv mediu
zilnic 3 subofiţeri .
În urma executării misiunilor de pază şi protecţie instituţională, s -au obţinut
următoarele rezultate:
 Acţiuni de prevenire a tulburării ordinii interioare la sălile de
judecată – 32 ;
 Persoane legitimate – 3427 ;
 Persoane avertizate verbal – 248 ;
 Persoane sancţionate contravenţional – 4
 Valoarea amenzii –800 lei.
44

Din totalul de 3 obiective la care se asigură paza şi protecţia instituţională, toate
sunt exceptate de la plată ( sediile aparţinând Ministerului Justiţiei, Ministerului Public,
Finanţelor Publice şi sediul propriu al secţiei Năsăud ).
B. Pe linie de ordine publică :
Aspecte privind situaţia operativă din zona de responsabilitate a subunităţii
După cum se cunoaşte, zona de responsabilitate teritorială a subunităţii este
deosebit de mare (aproximativ ½ din suprafaţa teritorială a judeţului Bistriţa–Năsăud),
zonă situată în partea de nord a acestuia. Aceasta cuprinde un număr de :
 3 oraşe ;
 31 comune formate din 104 localităţi ;
Peste jumătate din aceste localităţi sunt situate in zona montană a judeţului pe
cursul superior al Râului Someşul Mare, Sălăuţa, Valea Ilvelor, Zagrei, Ilişua şi masivelor
muntoase ale Munţilor Ţibleşului, Rodnei şi parţial Bârgăului.
De asemenea exemplificăm localităţi din mediul rural cu grad ridicat de risc de pe
raza de competenţă a secţiei Năsăud, după cum urmează :
Localităţi din mediu rural de pe raza de competenţă a secţiei Năsăud, cu grad
ridicat de risc sunt după cum urmează:
 Zonele predispuse faptelor infracţionale de sustragere, transport şi
comercializare ilegală a materialului lemnos şi a altor produse ale pădurii
sunt : Dealul Ştefăniţei, Romuli, Fiad, Telciu ( Valea Telcişorului),
Parva, Rebrişoara ( Valea Gersei ).
 Rebra- localitate cunoscută prin neînţelegerile aduse de către populaţia din
localitatea PARVA privind Mănăstirea Ortodoxă sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel , cetăşenii nefiind de acord pe raza cărei localităţi se află construit
lăcaşul de cult - Parva sau Rebra..
 Telciu- recunoscută prin fluxul mare de populaţie care frecventează în
weekend discoteca din localitate şi de la Complexul turistic situat la ieşirea
din localitate spre Fiad, consumul mare de alcool ( chiar şi minorii ), ceea
ce duce la comiterea de fapte ilegale ( scandaluri, loviri ) de către tineri care
frecventează aceste localuri.
 Romuli- Zonă predispusă faptelor infracţionale de sustragere, transport şi
comercializare ilegală a materialului lemnos şi a altor produse ale pădurii,
unde funcţionează ilegal instalaţii de debitat masă lemnoasă.
 Salva- cunoscută ca şi nod feroviar, flux mare de persoane din zona
Maramureşului, consum mare de alcool in sala de aşteptare şi împrejurimi,
scandaluri, comerţ ilicit cu motorimă efectuat de către unii lucrători C.F.R.
- aici mai apar şi atacuri verbale între populaţia predominant ortodoxă
şi celelalte confesiuni religioase ( catolici, baptişti sau penticostali );
 zonele unde este frecvent braconajul piscicol:
- Râul Someşul Mare – pe raza localităţilor Salva, Mocod, Piatra
- Râul Sălăuţa- pe raza localităţilor Salva, Coşbuc, Telciu Fiad, Romuli
Năsăud- oraş care are in componenţă 2 cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu, la
marginea acestora sunt zone cu infracţionalitate pe linia furturilor de animale din
gospodării sau de pe păşuni.
Pe strada Cloşca fosta Valea Spinului, Locuiesc aproximativ 50 de familii de rromi,
zonă cunoscută cu activităţi ilegale ( violuri, tâlhării, furturi, cerşetorie ). Sunt cunoscute
persoanele din zonă care au comis aceste genuri de fapte.
La intrarea în oraş, în zona cunoscută Jidoviţa, locuiesc aproximativ 30 de familii
de rromi, unde frecvent apar scandaluri între familii care se soldează cu loviri, bătăi,
scandaluri.
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Grupa de supraveghere Năsăud:
Misiuni:
1. Total misiuni
= 287
2. Număr localităţi = 146
3. Efectiv mediu zilnic = 3
Rezultate obţinute:
1.P. legitimate
= 1 823
2.P. avertizate verbal
= 384
3.P. avertizate scris
= 31
3.Amenzi aplicate
= 96
4. Val. amenzi
=13 480 lei
5.P. conduse la poliţie
=2
6.Infracţiuni constatate
=0
7.Infractori prinşi
=0
Totuşi pe parcursul anului 2007 au fost constatate şi anumite neajunsuri care au
fost reglementate pe loc, sau luându-se măsura atenţionării celor care au dat dovadă de
superficialitate în executarea misiunilor specifice sau în cunoaştere a legislaţiei în vigoare
care reglementează activitatea acestor structuri.
4. Pompierii
Activitatea desfăşurată de Secţia de pompieri Năsăud în anul 2007 a avut la
bază prevederile Instrucţiunilor M.A.I. nr.363/2002, a ord inului I.G.S.U. nr.604 al
Inspectorului General 27.01.2006 la ord. M.A.I. nr.59/2001, a Dispoziţiilor Comandantului
Corpului Pompierilor Militari nr.1016/c din 19.01.2003, ord. Inspectorul General al
I.G.S.U. nr.602 din 12.01.2006, ord. Inspectorului Şef nr.210431 din 27.02.2007 precum
şi a altor ordine, dispoziţii şi instrucţiuni privind pregătirea militară şi de specialitate a
personalului subunităţii, apărute în cursul anului.
Pentru îmbunătăţirea capacităţii operative, au fost organizate şi desfăşurate 20 de
aplicaţii tactice de cooperare la diferite instituţii din Năsăud.
Îndeplinirea misiunilor:
În cursul anului 2007 Secţia de pompieri Năsăud a fost solicitată pentru intervenţia
la un număr de 55 evenimente, astfel:
- Secţia de pompieri Năsăud – 38 evenimente
- Garda de Intervenţie Beclean - 17 evenimente
La Secţia de pompieri Năsăud:
- 38 intervenţii situate in raionul de intervenţie, după cum urmează:
- 27 incendii;
- 3 descarcerare;
- 8 avarii.
Cauzele incendiilor:
- 8 scurtcircuit electric
- 10 jar(ţigara)
- 6 flacără
- 3 efect termic
- 5 foc nesupravegheat în aer liber
- 3 coş fum necurăţat
- 1 radiaţie solara
- 1 în curs de stabilire
Din punct de vedere al situări geografice – pe localităţi intervenţiile s-au executat:
- 18 Năsăud
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-

9 Beclean
4 Rebrişoara
3 Mocod
2 Nimigea de jos, Rebra
1 Zagra, Poienile Zăgrii, Maieru, Sângeorz Băi, Fiad, Tărpiu, Telciu, Rusu de Sus,
Agrişu de Sus, Cociu, Şintereag, Şieu Sfântu, Bozieş, Şirioara, Feleac, Nuşeni
Cele mai multe intervenţii le-am avut în cursul lunilor Ianuarie 9+4 Beclean şi Iunie
9, iar cele mai puţine în cursul lunilor Februarie 0, August 2, Noiembrie 2.
Pe timpul intervenţiilor, în cursul anului 2007 au fost utilizate la intervenţii 77
autospeciale cu apă şi spumă precum şi ACI.
Nu întotdeauna s-a acordat importanţă şi seriozitate analizării intervenţiilor proprii,
în scopul desprinderii de învăţăminte utile eliminării neajunsurilor. Tot aici trebuie amintit
faptul că, comandanţii de echipaje şi conducătorii auto nu au înţeles în totalitate rolul şi
responsabilitatea pe care o au privind pregătirea echipajelor pentru îndeplinirea cu
operativitate a misiunilor.
În cursul anului, s-a pus în continuare un accent deosebit pe pregătirea
personalului privind modul de intervenţie la accidente în care sunt implicate substanţe
periculoase.S-a pus la dispoziţia personalului, pentru studiu, ,,Îndrumarul pentru
personalul de intervenţiei în cazul accidentelor în care sunt implicate substanţe
periculoase”, se întocmesc fişe pentru urmărirea transportului de substanţe peri culoase.
Executarea serviciului de permanenţă:
Pe linia serviciului de permanenţă, în cursul anului 2007, în general activităţile s -au
executat corespunzător. Nu ne-am înregistrat cu evenimente deosebite pe această linie.
Cadrele au cunoştinţele şi în general formate deprinderile necesare executării
corespunzătoare şi eficienţe a atribuţiunilor de serviciu pe linia serviciului de permanenţă.
În cursul anului s-au reactualizat dosarele cu atribuţiunile personalului din serviciul de
permanenţă.
Săptămânal respectiv lunar se instruieşte personalul care execută serviciul de
permanenţă în subunitate pe bază de semnătură.
Plan de măsuri:
- activităţi de ambientale a spaţiilor interioare şi exterioare ale subunităţii;
- verificarea permanenta a funcţionării tehnicii de luptă;
- exploatarea corespunzătoare a tehnicii de luptă respectarea programărilor, reviziilor şi
reparaţilor şi executarea de calitate şi la timp a acestora;
- controale la nivelul subunităţii privind grija faţă de bunuri;
- aplicarea de sancţiuni pentru cei care nu-şi execută atribuţiunile.
I. Activitatea Consiliului Local Năsăud pe anul 2007.
Consiliul Local al oraşului Năsăud şi-a desfăşurat activitatea în anul 2007, în
şedinţe ordinare şi extraordinare, precum şi în şedinţe ale comisiilor de specialitate,
organizate pe domenii de activitate.
Activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Năsăud, în anul 2007, s -a
desfăşurat astfel:
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, prezidată de dl consilier
Maghiar Ovidiu, şi-a desfăşurat activitatea în 18 şedinţe, în cadrul cărora au fost avizate
favorabil 78 de proiecte de hotărâri.
II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tinere tului,
activităţi sportive şi de agrement, prezidată de dl consilier Onul Gavrilă, şi-a desfăşurat
activitatea în 16 şedinţe, în cadrul cărora s-au avizat favorabil 14 proiecte de hotărâri.
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III. Comisia pentru agricultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr.18/1991,
Legii nr.169/1998 şi Legii nr.1/2000, a fost prezidată de dl consilier local Mititean Viorel.
Comisia şi-a desfăşurat activitatea în 11 şedinţe şi s-au avizat favorabil 8 proiecte de
hotărâri.
IV. Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii
cu cetăţenii, disciplină, imunitate, prezidată de d-na consilier Maghiar Lucia, s-a
întrunit în 16 şedinţe şi s-au avizat favorabil 58 de proiecte de hotărâri.
V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism,
ecologie, protecţia mediului, prezidată de dl consilier Cifor Cornel, s-a întrunit în 14
şedinţe, la care s-au avizat favorabil 41 de proiecte de hotărâri.
Consiliul Local al oraşului Năsăud s-a întrunit în anul 2007 în 22 şedinţe de
plen, 13 ordinare şi 9 şedinţe extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate un număr
de 92 de hotărâri, privind:
- modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Năsăud, în
număr de 2;
- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate,
ale instituţiilor subordonate consiliului, munca, salarizare etc, în număr de 10;
- taxe, chirii, facilităţi fiscale acordate unor persoane fizice, în număr de 10;
- gospodărirea urbană, PUD, aprobare documentaţie pentru achiziţii publice,
organizarea şi amenajarea teritoriului, cuprindere în inventarul domeniulu i public a
unor imobile, extindere canalizare, cofinanţări, licitaţii spaţii, în număr de 30;
- plan de analiză şi acoperirea riscurilor pe raza oraşului Năsăud, în număr de 1;
- închirieri bunuri, achiziţii imobile în număr de 6;
- susţinere financiară a unor activităţi sportive din oraş, acordare de burse, premiere
olimpici, în număr de 4;
- înfiinţare de servicii publice de interes zonal, instituirea de norme de organizare şi
funcţionare, desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud şi contribuţia
financiară a Consiliului Local Năsăud pentru funcţionarea acestora, în număr de 9;
- aprobarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Năsăud, folosirea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casă a
bugetului local, în număr de 12;
- vânzare directă apartamente, în număr de 4;
- organizare, coordonare activităţi culturale finanţate parţial de Consiliul Local
Năsăud, în număr de 2;
- acordare de masă lemnoasă pentru foc unităţilor subordonate Consiliului Local
Năsăud, în număr de 1;
- acordare de titluri de „cetăţean de onoare” al oraşului Năsăud, în număr de 2;
- ajutor de urgenţă în vederea strămutării, în număr de 1;
Din totalul celor 92 de hotărâri adoptate, toate au fost iniţiate de Primarul oraşului
Năsăud, dl. Mureşan Dumitru.
Un număr de 5 consilieri locali au iniţiat un proiect de hotărâre privind reducerea cotei
de impozitare pentru societăţi comerciale, proiect care nu a întrunit cvorumul pentru
adoptare.
În anul 2007 Primarul oraşului Năsăud a emis 1600 de dispoziţii.

Primarul oraşului Năsăud,
Ing. Dumitru Mureşan
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