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Judetul Bistrita-Nasaud

 

               PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD  
                            România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 

                          Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029 

                            Cabinet primar Nr.1108 din 26.01.2009 

  
 

BULETIN INFORMATIV 

privind Informaţiile de Interes public  

pe anul 2008 

 
1.Actele normative care reglementează  organizarea şi  funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice. 

 Constituţia României, republicată;  

 Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  

 Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de Conduită a 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică ; 

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul de ordine interioară al serviciilor publice locale din 

cadrul Primăriei Oraşului Năsăud.  

2.Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice: 

denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e -mail, adresa 

paginii de Internet. 

 

 Oraşul Năsăud –Localizare. 
 Oraşul este situat la vărsarea pârâului Văii 

Caselor, în râul Someşul Mare, într-o zonă 

de dealuri cu o altitudine medie faţă de 

nivelul mării de 331m. Este mărginită la 

nord de Munţii Rodnei, la est de Munţii 

Bârgăului, la sud de dealurile Bistriţei, iar 

la vest de dealurile  Suplaiului.  
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   Oraşul Năsăud - Harta rutieră. 

 

 

 

 

 Distanţa de la oraş la  

Municipiul Bistriţa, reşedinţă 

de judeţ, este de 22 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraşul Năsăud –Scurt istoric. 

 

 Năsăudul de azi s-a edificat pe locul 

unor străvechi aşezări,atestate de 

vestigiile istorice descoperite pe 

raza lui :urmele arheologice 

plasează locuirea în această zonă 

încă de la sfârşitul neoliticului, 

trecând prin stăpânirea romană, 

până în anul 1245 când a fost 

menţionat documentar pentru prima  

dată numele localităţii  sub denumirea de Naszod. Începând din secolul XVI-

lea, Năsăudul devine centru tot mai important pentru comunele din valea 

Someşului. 

 

 Oraşul Năsăud -Populaţie. 

 

Indicator 2006 2005 2004 2003 2002 
Populaţia totală la 01.07 10959 10953 11058 11133 11102 
Populaţia la 1.07-femei 5674 5706 5745 5796 5763 
Populaţia la 1.07-bărbaţi 5285 5247 5313 5337 5339 
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Primăria oraş Năsăud-Localizare 

 

 Primăria oraşului Năsăud se află la 

intersecţia străzilor: strada Piaţa Unirii , 

Vasile Naşcu, Griviţei, vis-a-vis de 

parcul central al  oraşului Năsăud . 

 Lângă sediul primăriei se află 

         Biserica ortodoxă“Sf.Nicolae”,  

         Secţia de Pompieri Năsăud, Oficiul de  

         Cadastru şi Publicitatea Imobiliară  

şi Biblioteca orăşenească  “Veronica Micle”. Intrarea principală este pe strada  

Piaţa Unirii. 

 

 

 

Adresă: strada Piaţa Unirii, nr.15 

Cod poştal: 425200 

Telefon:0263-361027,0263-361028,0263-361030 

Fax:0263-361029 

Telefon cabinet primar:0263-361026 

E-mail:pon@primarianasaud.ro 

Internet:www.primarianasaud.ro 

 
    
      3. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul  

de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei 

publice. 

 

 CONSILIUL LOCAL NĂSĂUD 

    
  a) Competenţa consiliului local: 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂSĂUD 

 

 

      Membrii Consiliului Local Năsăud aleşi la alegerile locale din 

01.06.2008 şi apartenenţa lor politică.  
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Partid 

 

1. MUREŞAN DUMITRU PD-L 

2. MAGHIAR VICTOR OVIDIU PD-L 

3. VLAŞIN VALENTIN PD-L 

4. CIFOR CORNEL PD-L 

5. IEPURE MACEDON PD-L 

6. POP IOAN PD-L 

7. MOLDOVAN ADRIANA PD-L 

8. MARICA MARIUS MACEDON PD-L 

9. CHIRIAC PETRU DORU PD-L 

10 NAŞCU VIOREL VASILE PNL 

11. PAVELEA VASILE PNL 

12. DRĂGAN PETRU MIHAI PNL 

13. MOLDOVAN DAN PETRU PSD 

14. STAN IUGA NICOLAE PSD 

15. MOLDOVAN IOAN PSD 

16. ILOVAN VALER PSD 

17. BERCI VASILE PSD 
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COMPETENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE 

CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD 

 

 

    I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico -socială, buget, 

finanţe,administrare domeniul public şi privat, servicii, comerţ.  

1. Marica Marius Macedon --- preşedinte 

 2. Vlaşin Valentin               --- secretar 

 3. Moldovan Adriana  

 4. Maghiar Ovidiu Victor 

 5. Naşcu Viorel Vasile  

 6. Berceni Romulus 

 7. Pop Ioan . 

 

   II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, probleme ale 

tineretului, activităţi sportive şi de agrement . 

1. Vlaşin Valentin       --- preşedinte 

2. Moldovan  Adriana --- secretar  

3. Berceni Romulus 

4. Chiriac Doru Petru 

5. Secheli Mărioara 

6. Berci Vasile 

7. Pavelea Vasile 

 

   III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea legii 

nr.18/1991, legii nr.169/1998 şi Legii nr.1/2000.  

 1. Berceni Romulus          --- preşedinte 

 2. Maghiar Ovidiu Victor --- secretar  

 3. Pop Ioan 

 4. Iepure Macedon    

 5. Ilovan Valer  

 6. Moldovan Ioan 

 7. Drăgan Petru Mihai   
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   IV. Comisia pentru administraţi publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, 

relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.  

1. Chiriac Doru Petru --- preşedinte 

2. Vlaşin Valentin       --- secretar 

3. Cifor Cornel 

4. Pop Ioan 

5. Berci Vasile 

6. Secheli Mărioara 

7. Pavelea Vasile   

 

   V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, 

urbanism, ecologie, protecţia mediului.  

 1. Drăgan Petru Mihai --- preşedinte 

 2. Cifor Cornel            --- secretar 

         3. Moldovan Dan Petru   

 4. Moldovan Ioan 

 5. Maghiar Ovidiu Ioan 

 6. Iepure Macedon  

 7. Marica Marius Macedon 

 

   b) Atribuţiile consiliului local  

            I. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate  

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege î n 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei  publice locale sau centrale.  

           II. Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţ ii:  

    1. Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local si ale 

societăţilor comerciale; 

    2. Atribuţii privind dezvoltarea economico -socială şi de mediu al oraşului; 

    3. Atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al oraşului; 

    4. Atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate c ătre cetăţeni; 

    5. Atribuţii privind cooperarea inter-instituţională pe plan intern si extern; 

    6. Aprobă statutul oraşului, precum si regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local;  

    7. Aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiin ţarea, 

organizarea si statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;  
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   8. Exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi 

obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale, în 

condiţiile legii; 

   9. Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, vir ările de 

credite, modul de utilizare a  rezervei bugetare şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

   10. Aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum si contractarea de datorie publică locală prin emisiuni 

de titluri de valoare, în numele unit ăţii administrativ-teritoriale, în condiţiile 

legii; 

   11. Stabileşte şi aprobă impozitele si taxele locale, în condi ţiile legii; 

   12. Aprobă, la propunerea primarului, documenta ţiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii de interes local, în condi ţiile legii; 

   13. Aprobă strategiile privind dezvoltarea economic ă, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale; 

   14. Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate în p rocesul de integrare 

europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru 

serviciile furnizate cetăţenilor; 

   15. Hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, 

în condiţiile legii; 

   16. Hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

privată a oraşului, în condiţiile legii; 

   17. Avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a 

teritoriului si urbanism ale localităţilor; 

   18. Atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe si 

de obiective de interes  public local; 

   19. Hotărăşte acordarea unor sporuri si altor facilităţi,potrivit legii, 

personalului sanitar si didactic; 

   20. Consiliul local sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;  

   21. Poate solicita informări si rapoarte de la primar, viceprimar si de la şefii 

organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes 

local; 

   22. Aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea 

locuinţelor sociale si a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în 

administrarea sa; 
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   23. Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu  persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes  public local; 

24. Hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ 

teritoriale din alte ţări; 

25. Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit ăţi 

administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum si aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

  26. Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau str ăine cu 

merite deosebite titlul  de cetăţean de onoare al oraşului, în baza unui 

regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii 

titlului conferit. 

  27. Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  

 

  c)Programul de audienţe al consilierilor locali. 

 

 

 

 

MAGHIAR VICTOR OVIDIU Luni-vineri   9 - 11 
VLASIN VALENTIN Ultima vineri din lună 14 - 16 
CIFOR CORNEL Ultima luni din lună 15 - 17 
IEPURE MACEDON Prima luni din lună 10 - 12 
POP IOAN Prima joi din lună   8 - 10 
MOLDOVAN ADRIANA Prima joi din lună 13 - 15 
MARICA MARIUS-MACEDON Prima joi din lună 13 - 15 
CHIRIAC PETRU-DORU Prima luni din lună 13 - 15 
BERCENI ROMULUS Ultima joi din lună 15 - 17 
MOLDOVAN DAN PETRU Prima şi ultima marţi din lună 14 - 16 
SECHELI MARIOARA Prima miercuri din lună 12 - 14 
MOLDOVAN IOAN Ultima vineri din lună 14 - 16 
ILOVAN VALER Ultima vineri din lună 14 - 16 
BERCI VASILE Ultima joi din lună   9 - 11 
NAŞCU VIOREL VASILE Prima  joi din lună 16 - 18 
PAVELEA VASILE Prima joi din lună 16 - 18 
DRĂGAN PETRU MIHAI Prima joi din lună 16 - 18 
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 PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 

  a)Structura organizatorică, organigrama : 
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I.PRIMAR. 

 Compartiment Audit Intern: 

                       - auditor---  1 post; 

 Compartiment Protecţie Civilă  

                       - referent---  1 post; 

 

II.VICEPRIMAR. 

 Birou Impozite şi Taxe Locale 

                  - şef birou---  1 post; 

                  - inspector---  3 post; 

                  - referent--- 4 post; 

                  - casier---  1 post. 

 Compartiment Financiar, Contabil, Buget, Administrativ : 

                   - şef birou--- 1 post; 

                   - inspector--- 2 post; 

                   - expert--- 1 post; 

                   - referent--- 2 post; 

                   - administrator-- 1 post. 

 Compartiment Lucrări şi Achiziţii Publice:  

                   - consilier--- 1 post; 

                   - inspector--- 1 post. 

 Compartiment Tehnic – Investiţii: 

                   - inspector--- 1 post; 

                   - ref de specialitate--- 1 post. 

 Compartiment Gestiunea deşeurilor,Salubrizare Mediu,Transporturi 

                    - inspector--- 1 post; 

                    - referent--- 2 post.  
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 Compartiment Secretariat Gospodăresc,Aprovizionare,Personal 

Deservire: 

                                - referent--- 1 post; 

                                - secretar--- 1 post; 

                                - paznic--- 3 post; 

                                - îngrijitor--- 1 post; 

 

III. SECRETAR. 

 Compartiment Resurse Umane: 

                    - inspector--- 2 post. 

 Compartiment Relaţii cu Publicul şi Informaţii Publice:  

                    - inspector--- 2 post; 

                    - funcţionar---  1 post; 

 Compartiment Agricol, Fond Funciar: 

                    - consilier--- 1 post. 

 Compartiment Cadastru ,Administrare domeniu public şi privat:  

                    - inspector--- 1 post; 

                    - consilier--- 1 post; 

                    - referent--- 1 post. 

 Compartiment Integrare Europeană:  

                    - inspector--- 2 post. 

 Compartiment Juridic Contencios:  

                    -consilier juridic--- 1 post. 

 Compartiment Urbanism, Amenajare Teritoriu, Autorizaţii,  

Disciplina în Construcţii: 

                               - arhitect şef--- 1 post, 

                               - inspector---    1 post. 
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 Compartiment Control Comercial şi Autorizarea Liberei Iniţiative:  

                    - inspector --- 1 post. 

 Compartiment Pregătire documente consiliul local:  

                    - consilier juridic--- 1 post; 

                    - funcţionar---  1 post. 

 

  IV. SERVICILE CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD.  

 Serviciul Public de Asistenţă Socială:  

                      - şef birou---  1 post; 

                      - inspector---  2 post; 

                      - expert---  5 post; 

                      - referent---  1 post; 

                      - asistent personal--- 50 post. 

 Biblioteca orăşenească „Veronica Micle”:  

                      - bibliotecar şef--- 1 post; 

                      - bibliotecar--- 3 post; 

                      - îngrijitor---  1 post. 

 Creşa: 

                       - asistent medical şef--- 1 post; 

                       - asistent medical--- 2 post; 

                       - soră---   1 post; 

                       - infirmieră---  4 post; 

                       - spălătoreasă---  1 post; 

                       - bucătar---   1 post. 

  Zone verzi: 

                       - şef birou--- 1 post; 

                       - fochist---  4 post; 

                       - floricultor--- 6 post; 

                       - muncitor necalificat--- 4 post. 
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  Drumuri Mecanizare: 

                      - maistru---  1 post; 

                      - mecanic---  1 post; 

                      - electrician--- 2 post; 

                      - tractorist---  2 post; 

                      - zidar---  6 post; 

                      - sudor---  1 post; 

                      - lăcătuş mecanic---1 post; 

                      - buldozerist--- 1 post; 

                      - tâmplar---  1 post; 

                      - dulgher---  1 post; 

                      - zugrav---  1 post; 

                      - pompagiu--- 1 post; 

                      - şofer---  2 post; 

                      - muncitor necalificat--- 4 post; 

 Serviciul Public de Interes Local:  

                      - muncitor necalificat--- 15 post. 

 Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a populaţiei:  

                      - şef serviciu--- 1 post; 

                      - consilier---  2 post; 

                      - inspector---  4 post; 

                      - referent---  14 post. 
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 b )Atribuţiile departamentelor din cadrul Primăriei oraş Năs ăud. 

 

  I. Compartiment Audit intern: 

- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele 

de management financiar şi control ale activităţii publice sunt transparente şi 

sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, efic ienţă 

şi eficacitate;  

- informează organul teritorial superior despre recomandările neînsuşite 

de către conducătorul entităţii publice audiate şi despre consecinţele acestora;  

- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor 

rezultate din activităţile sale de audit;  

- participă la elaborarea raportului anual al activităţii de audit public 

intern, ţinând seama de recomandările unitare elaborate de Ministerul 

Finanţelor prin consultare cu Curtea de Conturi, îl supune aprobării primar ului 

şi urmăreşte realizarea acestuia;  

- asigură exercitarea auditului intern asupra tuturor activităţilor şi 

operaţiunilor desfăşurate de aparatul de specialitate al primarului sau care sunt 

în subordinea Consiliului Local Năsăud şi asupra utilizării de c ătre terţi, 

indiferent de natura juridică a acestora, a fondurilor publice gestionate de 

aceştia din urmă, în baza unei finanţări realizate de către Primăria oraşului 

Năsăud sau de către o instituţie subordonată acesteia;  

- asigură şi urmăreşte ca operaţiunile care fac obiectul auditului intern să 

fie examinate pe tot parcursul acestora, din momentul iniţierii până în 

momentul finalizării lor efective;  

- asigură auditul proiectului de buget, prin colectarea referatelor de opinie, 

cu privire la credite şi în tocmirea referatului de opinie care va însoţi proiectul 

de buget întocmit de ordonatorul principal de credite;  

- asigură auditul proiectului de rectificare a bugetului, întocmeşte referatul 

de opinie analog cu cel întocmit în cadrul auditării proiectului d e buget, cu 

specificarea că se referă la rectificarea bugetului;  

- asigură certificarea Bilanţului contabil şi a contului de execuţie 

bugetară; 

- întocmeşte rapoarte de audit referitoare la evaluarea performanţelor de 

management şi a performanţelor operaţi unii pe care le prezintă spre avizare şi 

la predă primarului; 
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- organizează activitatea de audit public intern în cadrul Primăriei oraşului 

Năsăud, cu actualizările de rigoare provenite din modificarea/completarea 

prevederilor legale, în scopul cunoaşterii  şi implementării actelor normative ce 

reglementează auditul intern, asigurând şi difuzarea actelor normative şi a 

imprimatelor necesare aplicării legislaţiei în domeniu, tuturor 

compartimentelor din Primărie şi instituţiilor subordonate;  

- informează primarul asupra neajunsurilor şi abaterilor constatate în 

cadrul unităţii, făcând şi propuneri concrete şi legale pentru eliminarea 

acestora; 

  II. Compartiment Protecţie Civilă:          

- organizează, coordonează, îndrumă şi verifică aplicarea măsurilor pent ru 

protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, în caz de război sau dezastre pe 

teritoriul oraşului Năsăud;  

- conduce, îndrumă, controlează şi asigură operativitatea punctului de 

comandă orăşenesc de protecţie civilă şi a locurilor de conducere de la ag enţii 

economici din oraşul Năsăud; 

- întocmeşte documentele de planificare a pregătirii de protecţie civilă la 

instituţii şi agenţi economici;  

- verifică dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi didactice a 

instruirii privind măsurile de protecţie ci vilă; 

- participă la convocările de pregătire organizate şi conduse de eşalonul 

superior; 

- participă şi ţine evidenţa pregătirii pentru protecţia civilă a formaţiilor de 

protecţie civilă din oraş;  

- întocmeşte documentaţia tehnică privind măsurile de prot ecţie civilă pe 

linie de adăpostire, transmisiuni  –înştiinţare - alarmare, protecţia NBC; 

- organizează şi conduce evidenţa de pregătire şi exerciţii de protecţie 

civilă cu formaţiunile de protecţie civilă şi agenţi economici din oraşul 

Năsăud; 

- organizează, coordonează şi controlează modul de realizare a măsurilor 

de protecţie civilă la autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii 

economici din oraşul Năsăud; 

- organizează, conduce şi participă la exerciţiile şi antrenamentele de 

protecţie civilă sau de mobilizare realizate la nivel de oraş;  

- participă la antrenamentele executate în punctul de comandă de protecţie 

civilă, primeşte şi centralizează date şi informaţii privind situaţia aeriană de 

dezastre şi le materializează pe harta de lucr u; 
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- ţine şi conduce la zi evidenţa militară a salariaţilor din cadrul primăriei 

şi face comunicările prevăzute de lege la Centrul Militar Judeţean Bistriţa -

Năsăud; 

- întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu şi asigură instruirea 

personalului asupra regulilor generale şi specifice de prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 - prezintă propuneri şefului protecţiei civile şi susţine în cadrul 

comisiilor, precum şi în plenul consiliului local, propunerile privind necesarul 

de cheltuieli pe linie de protec ţie civilă, completarea necesarului de 

adăposturi, înştiinţare-alarmare, protecţie, NBC; 

- desfăşoară activităţi de control şi îndrumare la agenţii economici din 

oraşul Năsăud, precum şi alarmarea semestrială a subunităţilor de serviciu;  

- întocmeşte graficele lunare de serviciu;  

- stabileşte atribuţiile personalului de pază, fişa postului;  

 III. Birou Impozite şi Taxe şi Locale  

- întocmeşte borderouri de debite şi scăderi aferente modificărilor 

intervenite în proprietăţile aparţinând persoanelor fizice şi  juridice; 

- participă la acţiunile în teren efectuate pentru verificarea masei 

impozabile, precum şi încasarea veniturilor proprii în termenele prevăzute de 

lege; 

- efectuează controale de specialitate la contribuabilii persoane juridice 

care au puncte de lucru pe raza oraşului Năsăud;  

- participă la acţiunile de executare silită în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

- actualizează zilnic baza de date şi urmăreşte contribuabilii înscrişi în 

evidenţele speciale;  

- urmăreşte înmânarea înştiinţărilor de p lată către contribuabili, astfel 

încât colectarea veniturilor proprii să se facă în termenele prevăzute de 

legislaţia în vigoare;  

- organizează şi urmăreşte acţiuni de verificare a masei impozabile;  

- întocmeşte documentaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în 

vederea soluţionării cererilor de înlesnire la plată a creanţelor bugetare 

datorate bugetului local, eşalonări, reduceri, scutiri;  

- încasează de la contribuabili, persoane fizice şi juridice, creanţele 

bugetare constând în impozite şi taxe locale, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

- participă la acţiunile organizate în teren pentru încasarea veniturilor 

proprii; 
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- participă la acţiunile organizate în teren pentru informarea 

contribuabililor referitor  la impozitele şi taxele locale ş i la acţiunile de 

executare silită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea colectării 

creanţelor bugetare locale restante;  

- urmăreşte în teren eventualele modificări nedeclarate intervenite în masa 

impozabilă aparţinând contribuabililor;  

- întocmeşte, la cerere, adeverinţe solicitate de contribuabili, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

- întocmeşte, la cerere, adeverinţe solicitate de contribuabili, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

  III. Compartiment Financiar, Contabil, Buget, Administrativ: 

 - conduce evidenţa contabilă a bugetului local întocmind notele contabile 

şi balanţele de verificare, lunar;  

- întocmeşte şi ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, precum şi 

raportările acestora;  

- întocmeşte lucrările privind proiectele de buget, rectificările bugetare, 

dările de seamă contabile;  

- ţine evidenţa debitorilor şi a furnizorilor prezentând periodic situaţia 

acestora împreună cu propunerile de măsuri ce trebuie luate;  

- situaţia creditelor disponibile pe capitole, s ubcapitole, articole şi aliniate 

în vederea încadrării cheltuielilor angajate în credite disponibile;  

- verifică statele de plată privind calculul corect al CAS, CASS, şomaj, 

impozit respectându-se actele legale în vigoare; dacă este cazul se vor depune 

declaraţii rectificative;  

- întocmeşte ordinele de plată pentru viramentele aferente salariilor în 

termenele prevăzute de lege;  

- urmăreşte înscrierile efectuate în fişele fiscale, efectuează regularizarea 

sumelor şi depune fişele fiscale în termenele prevăz ute  de lege; 

- întocmeşte lunar sau ori de câte ori este necesar declaraţiile la ANAF, 

privind obligaţiile către bugetul de stat;  

- întocmeşte ordonanţările de plată a salariilor şi le prezintă la viza pentru 

control financiar preventiv;  

- colaborează cu instituţiile subordonate Consiliului Local urmărind 

periodic încadrarea acestora în creditele aprobate prin buget; urmăreşte modul 

de cheltuire a fondurilor publice de către aceste instituţii;  
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   IV. Compartiment Lucrări şi Achiziţii Publice:  

- întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor şi instituţiilor 

publice de sub autoritatea consiliului local, programul anual de investiţii cu 

finanţare din bugetul local, care se supune aprobării ca anexă la bugetul anual 

de venituri şi cheltuieli al oraşului N ăsăud;  

- asigură elaborarea, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei 

de atribuire; 

- asigură transmiterea anunţului în SEAP şi publicarea în Monitorul 

Oficial, partea a VI-a sau după caz, a invitaţiilor de participare pentru 

atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, în funcţie de procedura 

iniţială, conform prevederilor legale;  

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  

- constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică;  

- face propuneri pentru numirea comisiilor de  evaluare privind atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;  

- participă cu membrii în comisiile de evaluare pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;  

- răspunde tuturor clarificărilor solicitate de ofertanţii care a u obţinut în 

condiţiile legii documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigură 

transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării 

procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări ; 

- redactează procesele-verbale de deschidere a ofertelor şi rapoartele 

comisiei de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi 

lucrări; 

- urmăreşte îndeplinirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări până 

la expirarea perioadei de garanţie şi finalizarea acestora;  

- colaborează pentru întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea 

contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiţii şi pentru 

formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofe rtanţi la 

procedura de atribuire a contractelor de furnizare;  

- asigură dirigenţia de specialitate pentru obiectivele de investiţii cuprinse 

în programul anual de investiţii, precum şi pentru lucrările de reparaţii curente 

şi capitale a căror finanţare est e asigurată din bugetul local, în afara celor 

destinate unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit cu 

sprijinul celorlalte compartimente implicate;  

- participă în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor, a 

unităţilor de învăţământ;  
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  V. Compartiment Tehnic – Investiţii: 

- participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie 

stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a 

calităţii; 

- participă la întocmirea şi semnarea documentelor , la verificările 

efectuate în fazele de execuţie care, prin natura lor, sunt determinante pentru 

asigurarea calităţii construcţiilor;  

- verifică corectitudinea operaţiunilor de trasare aliniam ent; 

- verifică calitatea în construcţii, cu privire la utilizarea numai de produse 

tradiţionale, fabricate pe bază de standarde şi de produse, echipamente şi 

procedee noi, pentru care există agremente tehnice;  

- propune măsuri pentru cunoaşterea prevederi lor reglementărilor tehnice;  

- propune zonele de parcare şi staţionare a autovehiculelor pe raza 

oraşului Năsăud, de comun acord cu Poliţia oraşului;  

- conduce evidenţa indicatoarelor de circulaţie din oraşul Năsăud, verifică 

şi propune măsuri de înlocuire a celor deteriorate;  

- propune şi verifică amplasarea şi instalarea indicatoarelor pentru 

circulaţie în funcţie de necesităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  

- verifică modul de executare a marcajelor rutiere din oraşul Năsăud şi, 

după caz, propune aplicarea sau refacerea acestora; coordonează executarea de  

marcaje rutiere pe drumurile orăşeneşti;  

- propune înfiinţarea de noi parcări în vecinătatea arterelor de circulaţie, 

în vederea eliberării părţii carosabile şi a fluidizării traficului rutier în oraşul 

Năsăud; 

- propune, după caz, în colaborare cu Poliţia oraşului Năsăud, extinderea 

părţii carosabile pe arterele de circulaţie cu trafic intens, prin desfiinţarea 

spaţiilor verzi care separă sensurile de circulaţie ori prin alte posibilităţi, 

delimitează arterele de circulaţie;  

- propune, achiziţionarea de mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor 

şi asigură achiziţionarea acestora;  

- răspunde de executarea lucrărilor de modernizare, reparaţii curente, 

capitale şi de investiţii la DRUMURI, re gularizări văi, apă-canal, semnează 

situaţiile de lucrări în urma verificării acestora, participă la recepţionarea 

lucrărilor; 

       - stabileşte zilnic programul autovehiculelor şi utilajelor din parcul 

propriu al primăriei, supraveghează activitatea ace stora, confirmă 

transporturile efectuate de acestea şi decontarea a combustibilului consumat 

pe activităţi; 
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VI. Compartiment Gestiunea deşeurilor, Salubrizare Mediu,Transporturi  

- promovează un sistem eficient de gestionare integrală a deşeurilor prin 

asigurarea etapizată a condiţiilor de colectare selectivă, preluare, recuperare, 

neutralizare şi depozitare finală;  

- măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau 

de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de  apă de pe raza 

oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor, pentru 

asigurarea scurgerii apelor;  

- asigură aplicarea şi respectarea Normelor privind gospodărirea urbană în 

oraşul Năsăud, aplicând şi măsurile contravenţionale legale  pentru încălcarea 

acestora; 

- organizează şi răspunde de realizarea acţiunilor de deratizare şi 

dezinsecţie la nivelul oraşului;  

- ia măsuri pentru prevenirea epidemiilor, epiz ootiilor împreună cu 

organele specializate ale statului;  

- propune măsuri obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cu 

privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor 

acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor 

decorativi;                                          

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, după caz, persoanelor fizice şi 

juridice care încalcă normele de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a 

oraşului; 

- întocmeşte şi realizează proiecte de protecţia mediului cu autorităţile şi  

instituţiile din ţară şi străinătate pe bază de parteneriat;  

- asigură şi organizează cu instituţiile autorizate, realizarea unor acţiuni 

comune cu privire la respectarea reglementărilor legale în domeniul mediului;  

- promovează sistemul de colectare şi r eciclare a hârtiei şi a altor deşeuri 

refolosibile, iniţiază acţiuni de educare a populaţiei privind valorificarea 

deşeurilor refolosibile;  

- stabileşte programul de măsuri anual, îl supune aprobării, urmăreşte şi 

raportează aplicarea lui;  

- urmăreşte întreţinerea şi extinderea perdelelor de protecţie, spaţiile verzi, 

gardurile vii, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de regenerare a atmosferei, 

protecţia fonică şi eoliană;  

- acţionează pentru îmbunătăţirea microclimatului urban, a luciilor de apă, 

înfrumuseţarea şi protecţia peisajului, menţinerea curăţeniei stradale;  
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- ia măsuri de reglementare a circulaţiei rutiere, inclusiv interzicere acces 

auto, în zonele de blocuri, dacă se perturbă confortul cetăţenilor sau afectează 

starea de curăţenie;  

- iniţiază planuri de întreţinere şi dezvoltare a canalizării stradale, de 

amenajare a grupurilor igienico -sanitare; 

- semnalează şi atenţionează persoanele fizice şi juridice asupra 

depozitărilor ilegale de deşeuri, prin panouri de interzicere;  

- identifică depozitările clandestine de deşeuri, să ia măsuri de eliminare a 

lor şi să monteze plăcuţe de interdicţie;  

- urmăreşte starea tehnică şi materială a punctelor gospodăreşti, 

întreţinerea, repararea şi igienizarea acestora;  

- anunţă autorităţile despre orice transpo rt de deşeuri periculoase, cu 

pericol de incendiu, explozie sau toxice;  

- conduce evidenţa autorizaţiilor eliberate operatorilor de transport într -un 

registru special sau în format electronic;  

- propune amplasamentele locurilor de aşteptare şi a staţiilor de taxi, de 

comun acord, cu reprezentanţii taximetriştilor şi cu avizul Poliţiei oraşului 

Năsăud, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Năsăud;  

- propune retragerea sau suspendarea Autorizaţiei de taxi în cazul 

constatării nerespectării Regulam entului de organizare şi desfăşurare a 

activităţii de transport în regim de taxi în oraşul Năsăud;  

- încheie procese-verbale de constatare şi sancţionare, contravenţii în 

cazul în care taximetriştii independenţi sau operatorii de transport în regim de 

taxi încalcă prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activităţii de transport în regim de taxi în oraşul Năsăud;  

- eliberează certificate de înregistrare şi plăcuţe cu numere de înregistrare 

pentru mopede , atelaje şi vehicule care nu se sup un înmatriculării;  

- urmărirea vehiculelor abandonate şi a celor fără stăpân;  

- eliberează permise de liberă trecere pentru circulaţia autovehiculelor pe 

străzile oraşului Năsăud;  

   VI. Compartiment Resurse umane: 

- întocmeşte statele de plată pentru pers onalul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi serviciile subordonate Consiliului Local şi 

statisticile aferente salarizării;  

- răspunde de actualizarea în baza de date a salariilor de bază,  

- întocmeşte şi depune lunar ori de câte ori este  necesar situaţiile privind 

raportările ce se fac la Casa Judeţeană de Pensii, Casa Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Trezorerie;  
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- întocmeşte lunar situaţia recapitulativă privind plata salariilor inclu siv 

reţinerile şi contribuţii le angajaţilor şi angajatorului ; 

- calculează drepturile salariale, indemnizaţiile pentru incapacitate de 

muncă, indemnizaţia de maternitate, ajutorul de deces, respectând prevederile 

legale; 

- întocmeşte situaţia reţinerilor d in salarii pentru a putea verifica 

viramentele; 

- întocmeşte dispoziţiile privind angajarea, redistribuirea, detaşarea, 

încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu, precum şi cele 

privind sancţionarea disciplinară a personalului;  

- efectuează lucrările privind evidenţa şi evoluţia funcţionarilor publici şi 

a personalului contractual;  

- urmăreşte întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual şi serviciile publice subordonate Consiliului Local şi 

asigură gestionarea acestora;  

- răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrarea 

în muncă şi avansarea în trepte de salarizare, promovarea în grade superioare, 

precum şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi 

avansare; 

- conduce evidenţa zilelor de concediu medical pentru personalul 

primăriei; 

- eliberează adeverinţe de serviciu salariaţilor primăriei;  

  VII. Compartiment Relaţii cu Publicul şi Informaţii Publice:  

- se asigura primirea şi înregistrarea cererilor, actelor şi documentelor 

adresate serviciilor din cadrul primăriei, relaţia cu mass -media, cu autorităţile 

şi instituţiile din ţară şi străinătate.  

- se pune  la  dispoziţia cetăţenilor  documente necesare, formulare tip şi 

fişe de informaţii publice conform Legii nr.544/2001, întocmite împreună cu 

serviciile  din cadrul Primăriei oraşului Năsăud, în vederea obţinerii de către 

cetăţeni a actelor şi documentelor eliberate de primărie;  

- se informează cetăţenii  cu privire la natura serviciilor oferite de Primă ria 

oraşului Năsăud; 

- se îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţii 

economici să se adreseze în funcţie de competenţe altor  instituţii locale sau 

centrale; 

- se asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes publi c, 

organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare şi se primesc 
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solicitări privind informaţiile de interes public , având în acest sens un registru 

special; 

- se întocmeşte şi se publică Buletinului informativ al autorităţii sau 

instituţiei publice, care cuprinde informaţiile de  interes public; 

- se  întocmeşte Rapoarte de evaluare şi rapoarte  de activitate anuale 

pentru Legea 52/2003 şi Legea 544/2001;  

- se  întocmeşte şi se  afişează raportului anual privind informaţiile de 

mediu; 

- se asigură disponibilitatea în format scris( la afişier), sau electronic -

dischete,CD, pagină de internet, a informaţiilor comunicate din oficiu, 

prevăzute la art.5 din Legea nr.544/2001;  

- se afişează proiectelor de acte normative, la afişier şi pe site -ul primăriei 

şi gestioanarea propunerile,opiniile şi observaţiile persoanelor;  

- se realizează expedierea prin poştă, curier sau poştă electronică a actelor 

şi documentelor rezolvate de primărie;  

- se asigură depunerea şi ridicarea coletelor primăriei oraşului Năsă ud; 

- preluarea, înregistrarea şi repartizarea zilnică pe servicii şi funcţionari a 

cererilor, scrisorilor, plângerilor, sesizărilor cetăţenilor, precum şi a actelor şi 

documentelor transmise de organele centrale şi locale ale administraţiei 

publice, de instituţii şi agenţii economici;  

- primirea şi expedierea prin fax a actelor şi documentelor;  

- conducerea registrului de evidenţă a petiţiilor,plângerilor, sesizărilor 

adresate consiliului local;  

- se întocmesc procese-verbale de afişare a publicaţilor de vânzare 

imobiliară si mobiliara privind executările  judecătoreşti;  

- se întocmesc note pentru obţinere acordului de mediu în urma afişării 

anunţurilor publice de intenţie a persoanelor fizice şi juridice . 

   VIII. Compartiment Integrare Europeană:   
- iniţiază şi face propuneri pentru întocmirea de proiecte, finanţate de 

Uniunea Europeană,; 

- aduce la cunoştinţa primarului, viceprimarului şi şefului de birou, 

programele propuse spre finanţare în fiecare an, de către Uniunea Europeană 

şi alte instituţii finanţatoare; 

- elaborează împreună cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

oraşului Năsăud, precum şi cu partenerii interni sau externi, propuneri de 

proiect în scopul obţinerii de finanţări;  

- asigură mediatizarea proiectelor şi programelor finanţ ate din fonduri 

externe, către cetăţenii oraşului, prin mijloace mass -media; 
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- participă şi răspunde de activitatea desfăşurată de consiliul local în 

calitate de membru al Regiunii de Dezvoltare Nord  - Vest, mai puţin cea de 

reprezentare care este asigurat ă de primar; 

- răspunde de probleme de integrare europeană;  

- colaborează cu serviciul de Integrare Europeană din cadrul Instituţiei 

Prefectului Jud. Bistriţa-Năsăud, cu Inspectoratul de Protecţia Mediului, 

Direcţia de Sănătate Publică, precum şi cu organi zaţiile neguvernamentale de 

mediu, care funcţionează în oraşul Năsăud;  

   IX. Compartiment Agricol, Fond Funciar: 

- ţine evidenţa registrelor agricole ale oraşului Năsăud şi localităţile 

componente şi efectuează modificările intervenite în gospodăriile pop ulaţiei; 

- face comunicările necesare în urma modificărilor făcute în gospodăriile 

cetăţenilor atât persoanelor în cauză cât şi primăriilor din localităţile de 

domiciliu ale acestora;  

- eliberează adeverinţa de stare materială precum şi alte adeverinţe 

referitoare la situaţia gospodăriilor cetăţenilor;  

-  participă la punerea în aplicare a legilor funciare, înscrierea suprafeţelor 

în registrul agricol, rezolvarea în termen a litigiilor, eliberări de adeverinţe sau 

documente privind dreptul de proprietate;  

- verifică în teren existenţa suprafeţelor de teren şi a plantelor cultivate, 

completează procesele verbale  de constatare, precum şi certificatul de 

producător, efectuează controale în piaţa agroalimentară;  

- efectuează împreună cu comisia agricolă a Consi liului Local Năsăud 

controale la stânele oraşului.  

- în urma constatărilor făcute întocmeşte procese verbale de contravenţie 

privind încălcarea prevederilor hotărârilor consiliului local în ce priveşte 

păşunatul alpin şi în hotar;  

- întocmeşte certificatele de producător precum şi biletele de proprietate 

pentru vânzarea animalelor pe baza evide nţei existente; 

- întocmirea rapoartelor statistice periodice legate de cultivarea terenului, 

creşterea animalelor, construcţii gospodăreşti;  

- soluţionează litigii între cetăţeni privind terenurile agricole, identificarea 

terenurilor, măsurători, procese verbale de constatare;  

- identificarea în teren şi măsurători asupra terenurilor din domeniul 

public şi privat, aflate în proprietatea Consiliului Local Năsăud, stab ilirea 

actualilor utilizatori, inventari erea şi înregistrarea acestora; 

- colaborează cu Cartea funciară de pe lângă Judecătoria Năsăud, în baza 

împuternicirii data de primarul oraşului Năsăud pentru rezolvarea  
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cererilor/reclamaţiilor cetăţenilor pentru i dentificări topo, număr CF, aferente 

domeniului public şi privat al primăriei, precum şi pentru alte documentaţii 

necesare;  

- întocmeşte documentaţii specifice de identificare a terenului proprietate 

de stat necesare punerii în posesie, elaborare Plan urb anistic General, PUZ şi 

PUD, concesionari, închirieri;  

- execută măsurători şi întocmeşte documentaţii privind lucrările de 

amenajare a păşunilor şi pădurilor;  

- materializează pe planurile cadastrale suprafeţele de teren rezultate în 

urma dezmembrărilor efectuate prin tranzacţiile de vânzare -cumpărare, partaj 

voluntar, ieşire din indiviziune;  

     X. Compartiment Cadastru, Administrare Domeniul Public şi Privat:  

- asigură realizarea tuturor măsurilor pentru evidenţierea, valorificarea şi 

buna administrare a domeniului public şi privat al oraşului Năsăud ; 

- urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale în domeniu, hotărâri 

ale consiliului local, privind atribuirea spaţiilor de locuit aparţinând fondului 

locativ de stat pe categorii de locuinţe;  

- participă la acţiuni care au drept scop actualizarea evidenţei, 

administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi 

privat al oraşului Năsăud; 

- întocmeşte documentaţiile şi  organizează licitaţii publice care au ca scop 

închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul oraşului 

Năsăud; 

- conduce evidenţa terenurilor fără construcţii din intravilan şi extravilan 

amenajarea teritoriului, întocmeşte lucrări de reglementare juridică, scoateri 

din circuitul agricol, dezmembrări şi intabulări ale acestora;  

- întocmeşte documentaţiile şi răspunde de înscrierea în evidenţele de 

carte funciară a bunurilor proprietate publică şi privată a oraşului Năsăud; 

conduce şi actualizează evidenţa acestor bunuri;  

- conduce şi răspunde de ţinerea la zi a contractelor de concesionare;  

- propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor(terenuri şi clădiri) 

aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Năsăud;  

- verifică expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în pa trimoniul 

oraşului Năsăud; 

- conduce evidenţa tuturor terenurilor aparţinând domeniului public 

ocupate cu construcţii (chioşcuri, tonete, terase etc), garaje, terenuri agricole 

închiriate; 
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 XI. Compartiment Juridic Contencios: 

- participă la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamente, instrucţiuni, 

precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de serviciile pentru care 

asigură asistenţă de specialitate, încadrându -se din punct de vedere juridic;  

- asigură sprijin de specialitate în soluţiona rea cererilor, petiţiilor, 

memoriilor, adreselor depuse de cetăţeni, transmise de autorităţi centrale sau 

locale ale administraţiei publice etc, repartizate de şefii ierarhici, serviciilor 

cărora le asigură asistenţa juridică;  

- face propuneri şi verifică,  după caz, documentaţiile depuse de cetăţeni în 

vederea atribuirii de terenuri în intravilanul oraşului Năsăud potrivit Legii nr. 

18/1991, republicată şi Legii nr.1/2000;  

- verifică, analizează şi face propuneri de soluţionare a cererilor de 

restituire formulate în temeiul Legii nr.10/2001, pentru imobilele preluate 

abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22  decembrie 1989 şi reprezintă interesele 

primarului oraşului Năsăud în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele având 

ca obiect plângere la Legea nr.10/200 1, împotriva dispoziţiilor primarului 

adoptate în dosarele instrumentate;  

- asigură reprezentarea intereselor oraşului Năsăud în procesele civile 

având ca obiect: revendicări, acţiuni în constatare, partaje, prestaţii tabulare, 

validări de contracte, recti ficări CF, grăniţuiri, ieşiri din indiviziune în care 

acesta este parte procesuală ca proprietar tabular al imobilului în litigiu;  

- reprezentarea în instanţă se face pe bază de delegaţie întocmită pentru 

fiecare cauză în parte şi cu respectarea regulilor de procedură civilă în sensul 

motivării corecte a acţiunilor şi apărării prin depunerea tuturor actelor 

solicitate de instanţă şi a celor care pot fi invocate în susţinerea acţiunii sau 

apărării; 

- conduce la zi registrul de evidenţă a cauzelor şi termenel or înregistrând 

numărul dosarului, instanţa competentă cu soluţionarea cauzei, obiectul 

acestuia, părţile, termenele de judecată şi soluţiile pronunţate;  

- întocmeşte câte un referat după comunicarea fiecărei hotărâri 

judecătoreşti în dosarele în care asig ură reprezentarea intereselor oraşului 

Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din 

Năsăud, prin care face propuneri privind oportunitatea atacării sau neatacării 

cu una din căile de atac prevăzute de lege a respectivei hotărâri; 

- depune diligenţa necesară şi asigură legalizarea şi investirea hotărârilor 

definitive ale instanţelor judecătoreşti pronunţate în cauzele pentru care a 

asigurat reprezentarea şi le comunică serviciilor de specialitate din primărie în 

vederea executării acestora;  
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- întocmeşte şi prezintă lunar Consiliului Local Năsăud informarea 

privind stadiul soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 

pentru care a asigurat reprezentarea;  

- participă la desfăşurarea activităţilor privind re cesământul populaţiei;  

- propune măsuri pentru asigurarea ordinii publice;  

- analizează periodic modul cum sunt respectate dispoziţiile legale cu 

privire la apărarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al oraşului, 

precum şi cauzele care generează săvârşirea de infracţiuni, litigii şi face 

propuneri pentru luarea măsurilor necesare;  

   XII. Compartiment Urbanism, Amenajare Teritoriu, Autorizaţii, 

Disciplina în construcţii: 

- propune masurile legale necesare privind construcţiile executate fără  

autorizaţii sau cu nerespectarea autorizaţiilor de construire;  

- asigură şi răspunde de respectarea disciplinei în construcţ ii în 

conformitate cu prevederile lega le privind autorizarea construcţ iilor; 

- asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire,  organizarea şi 

menţinerea evidenţelor privind taxele de autorizare de construire;  

- primeşte, verifică şi completează autorizaţ iile de demolare, dezafectare 

ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor;  

- la finalizarea lucrări lor întocmeşte procesele-verbale de recepţie a 

lucrărilor şi, la solicitarea proprietarului construcţ iei, certificatul pentru 

notarea construcţiilor în cartea funciara;  

- întocmeşte planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei în 

construcţii, astfel încât fiecare strada va fi verificata cel puţin o data pe 

trimestru; 

- urmăreşte respectarea disciplinei în construcţ ii conform planurilor 

trimestriale; 

       - întocmeşte, când este cazul, procese verbale de contravenţ ie;  

- urmăreşte soluţionarea  proceselor verbale de contravenţie, respectiv  

darea lor în debit sau rezoluţia instanţ elor judiciare; 

- asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţ ii acestora cu privire la 

problemele de autorizare şi disciplina în construcţii 

- soluţionează cererile pent ru eliberarea certificatelor de urbanism, 

inclusiv documentaţiile prevăzute de Legea nr.50/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- eliberează certificatele de urbanism, conform Legii nr.50/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire  
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desfiinţare, împreună cu documentaţiile tehnice şi avizele necesare;  

- eliberează autorizaţii de construire, conform Legii nr.50/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare şi avizele c erute în certificatul de 

urbanism şi a legilor în vigoare;  

      - întocmeşte şi raportează datele statistice cerute de legislaţia în vigoare;  

      - eliberează autorizaţii pentru racord apa – canal, gaz, curent electric, în 

conformitate cu legile în vigoare; 

      - eliberează certificate de nomenclatură stradală şi număr imobil ;  

      - eliberează note de constatare pentru imobil construcţie.  

XIII.Compartiment Control Comercial şi Autorizarea Liberei Iniţiativei:  

- verifică dacă comercianţii efectuează  acte de comerţ  cu îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în 

locurile şi cu respectarea obiectivului activităţilor comerciale înscrise în 

autorizaţia de funcţionare sau în actul de înfiinţare ori a condiţiilor cuprinse în 

licenţe şi brevete;  

- urmăreşte rezolvarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor 

comerciale în locurile autorizate de primărie;  

- verifică corelarea între preţurile practicate pe piaţă şi cele ale comerţului 

cu amănuntul, pentru a putea constata dacă preţurile practicate nu sunt 

rezultatul unei înţelegeri între comercianţi pentru impunerea unor preţuri 

superioare; 

- controlează provenienţa produselor din reţeaua comercială în vederea 

cumpărării de produse în scop de revânzăre de la restaurante, cofetării, baruri, 

cantine, unităţi de turism sau alte unităţi similare sau de revânzare de produse 

care fac obiectul unei sarcini, de livrare stabilită prin balanţă, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de lege;  

- controlează depozitarea produsel or de către agenţii economici, pentru a 

se evita scoaterea de mărfuri în scopul cre ării unui deficit pe piaţă şi 

revânzării lor ulterioare cu un preţ mai mare;  

- verifică actele şi documentele de provenienţă a produselor, înregistrarea 

mărfurilor precum şi modul de conducere  a evidenţelor contabile pentru a 

stabili dacă nu se urmăreşte ţinerea unei duble evidenţe contabile în scopul 

sustragerii de la plata unor impozite şi taxe;  

- interzicerea livrării, preluării  sau punerea în vânzare a mărfurilor 

depreciate calitativ; 

- se dau dispoziţii obligatorii, în scris, agenţilor economici controlaţi 

pentru înlăturarea deficienţelor constatate;  
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- propun măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi de aplicare a 

sancţiunilor, potrivit legislaţiei în vigoare;  

- propune organelor competente suspendarea pe o perioadă de cel mult 15 

zile a autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se 

constată încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale 

privind desfăşurarea activităţii re spective; 

- în îndeplinirea atribuţiilor controlorul comercial are acces la toate 

documentele şi în toate spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii 

economici controlaţi;  

- toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestăr i 

de servicii  către populaţie sunt obligaţi să posede registru de control. În acest 

registru se înscriu constatările şi propunerile pentru înlăturarea deficienţelor 

rezultate din acţiunea de control efectuată asupra activităţilor desfăşurate de 

agenţii economici, precum şi măsurile de protejare a populaţiei împotriva unor 

activităţi ilicite;  

- inspectorul comercial are competenţa de a constata şi sancţiona 

contravenţiile date prin lege în competenţa primarului şi cele stabilite prin 

hotărârile consiliului local; 

- întocmeşte statisticile privind activitatea comercială;  

  XIV. Compartiment Pregătire Documente Consiliul Local:  

- participă la şedinţele consiliului local, întocmeşte procesele verbale ale 

şedinţelor, dosarele individuale pentru fiecare consilier , dactilografierea 

hotărârilor şi comunicarea acestora la cei în cauză, precum şi la controlul 

legalităţii; 

- ţine evidenţa registrelor cu procesele verbale ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local, întocmeşte pontajele consilierilor privind 

prezenţa acestora la şedinţele lunare sau de comisii;  

- centralizează interpelările aduse executivului şi compartimentelor de 

specialitate în cadrul şedinţelor şi le aduce la cunoştinţă celor vizaţi pentru 

pregătirea materialelor şi comunicarea în termen a r ăspunsului; 

- întocmeşte programarea lunară a şedinţelor ordinare şi comunică aceasta 

Instituţiei Prefectului;  

- convocă consilierii la şedinţele de comisii, ordinare şi extraordinare;  

- ţine legătura permanentă între consiliul local şi executiv, asigură r elaţiile 

necesare; 

- ţine evidenţa nominală a consilierilor, întocmeşte toate documentele 

legate de aceştia, conform legislaţiei în vigoare;  
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  XV. Serviciul Public de Asistenţă Socială:  

- întocmeşte anchete sociale necesare pentru acordarea de burse socia le pe 

motive medicale; 

- întocmeşte anchete sociale necesare pentru acordarea burselor de orfan;  

- întocmeşte anchete sociale necesare pentru acordarea de bursă socială  ; 

- întocmeşte documentaţia necesară privind aco rdarea unor ajutoare de 

urgenţă; 

- monitorizează cazurile de violenţă în familie de pe raza oraşului, 

culegerea informaţiilor asupra acestora,  întocmirea unei evidenţe separate,  

asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor 

sau reprezentanţilor acestora;  

- informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor  

specifice întâlnesc cazuri de violenţă în familie;  

- identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi 

îndrumarea acestora spre servicii de specialitate  ;                                                                                                                                              

- îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii;                                                                                                 

- întocmeşte anchete sociale  pentru solicitanţii unei lo cuinţe ANL sau 

locuinţe sociale; 

- instituire tutelă;  

- instituire curatelă;  

- acordare alocaţie de stat;  

- acordare alocaţie complementară;  

- acordare alocaţie monoparentală;  

       - acordare alocaţie nou născut;  

       - angajare asistent personal.  

   XVI. Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor . 

 1. Compartiment Stare Civilă: 

- înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane;  

- întocmirea în ţară a actului de naştere al persoanei care a depăşit vârsta 

de un an, dacă naşterea s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată ori a 

fost înregistrată cu date nereale;  

- declararea judecătorească a dispariţiei sau morţii unei persoane;  

- anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă 

şi a menţiunilor înscrise pe acestea;  

- reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă;  

- transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 

străinătate în registrele de stare civilă române;  



 32 

- înscrierea menţiunilor primite din străinătate sau a hotărârilor st răine 

care se referă la statutul civil al persoanelor, care sunt recunoscute de plin 

drept; 

- înscrierea unor menţiuni în cazul neconcordanţei dintre datele 

comunicate şi cele din actele în care urmează a se opera;  

- identificarea părinţilor nou-născutului; 

- identificarea copiilor părăsiţi de către mamă în spital, la naştere, a celor 

găsiţi şi a părinţilor acestora;  

- înregistrarea decesului din  cauze violente; 

- schimbarea numelui pe cale administrativă;  

2. Serviciul de evidenţă a persoanelor:  

- primeşte la ghişeu cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 

şi preschimbării cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a paşapoart elor 

simple, includerea minorilor în paşapoartele părinţilor;  

- eliberarea şi preschimbarea permiselor de conducere auto, a 

certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de  competenţă; 

       - preia lotul de producţie a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a 

paşapoartele simple, a permisele de conducere, a certificatele de înmatriculare 

a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;  

- ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente 

eliberate; 

- înregistrează în baza de date locală naşterile curente, primite de la starea 

civilă; 

- preia în registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind 

persoana fizică, în baza comunicărilor  nominale pentru născuţii vii, cetăţeni 

români ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor 

în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate 

ori declaraţiile din care rezultă că persoanele deceda te nu au avut acte de 

identitate; 

- actualizează Registrul permanent local de evidenţă a populaţiei, cu 

datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor înaintate de ministere şi 

alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi  a 

documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;  

- preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi 

a paşapoartelor; 

- actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de 

identitate şi a paşapoartelor;  
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- clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi 

situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;  

- întocmeşte listele electorale permanente;  

- desfăşoară activităţi privind punerea în lega litate a tinerilor cu acte de 

identitate la împlinirea vârstei de 14 ani sau a celor cărora le -a expirat 

termenul de valabilitate al actului de identitate;  

- întocmeşte lunar şi trimestrial, situaţiile statistice cu principalele 

activităţi desfăşurate, prec um şi raportul-sinteză pe această linie;  

- întocmeşte periodic,situaţia statistică cu principalii indicatori pe linie de 

evidenţa populaţiei; 

- verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire al apărarea 

secretului de stat şi de serviciu, m odul de manipulare şi de păstrare a 

documentelor secrete;  

- asigură înregistrare intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea 

acestora în vederea arhivării acestora;  

- repartizează corespondenţa, o predă după executarea oper aţiunilor de 

înregistrare în registrele special destinate.  

XVI. Serviciu Zone Verzi. 

- se preocupă continuu de întreţinerea aspectului edilitar -gospodăresc al 

oraşului Năsăud; 

- răspunde de producerea materialului săditor, întreţinerea şi amenajarea 

parcurilor şi zonelor verzi din o raş; 

- produce şi comercializează la preţuri convenabile: arbori, conifere, 

arbuşti, gard viu, trandafiri, diverse plante anuale, bienale şi perene, plante de 

apartament la ghivece;  

- realizează amenajări interioare şi exterioare, întreţine spaţii verzi cu  

material dendrologic din producţie proprie;  

- amenajarea ambientală a  sălilor pentru ocazii speciale, realizează 

aranjamente florale, coroane şi jerbe;  

- oferă servicii de consultanţă privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor  

verzi din oraş. 

 

   c). Programul de funcţionare şi componenţa compartimentelor 

din cadrul  Primăriei oraşului Năsăud.          
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Compartiment Componenţă Telefon 

 

Program 

funcţionare 

 AUDIT INTERN Rai Monica 0263/361027 

int.15 
07

30
--16

00
 

PROTECŢIE 

CIVILĂ 
        Tupcil Florin 

Chitul Ioan 

0263/361027 

int.27 
 

07
30

--16
00

 

 

 

IMPOZITE ŞI 

TAXE LOCALE 

Magdea Cornel 

Sângeorzan Corina 

Lăpuşneanu Ioana 

Năstace Ionel 

Morar Floarea 

Sabadâş Dorina 

Ani George 

Ionaşcu Veronica 

 

 

0263/361030 

0263/361027 

int.30 

int.26 

 

Luni-miercuri 

07
30

--16
00 

joi 

07
30

—18
30 

vineri 

07
30

—16
30 

 

 

 

FINANCIAR 

CONTABIL 

Stoian Gheorghe 

Miron Irina 

Dolha Grigore 

Dolha Maria 

Cantor Nastasia 

Ştefan Ioan 

 

 

0263/361027 

int.15 

 

 

07
30

--16
00

 

ACHIZIŢII 

PUBLICE 
Sârbu George 

Catarig Zaraza 

0263/361027 

int.22 
 

07
30

--16
00

 

GEST. 

DEŞEURILOR, 

MEDIU, 

TRANSPORTURI 

 

Moldovan Mihail 

Ilieş Ioan 

 

0263/361027 

int.22 

 

07
30

—16
00

 

TEHNIC 

INVESTIŢII 
Cheţa Iuliu 

Catarig Sorin 

0263/361027 

int.22 
07

30
--16

00
 

RESURSE 

UMANE 
Săplăcan Monica 

Bălăşoiu Simona 

0263/361027 

int.25 
07

30
--16

00
 

AGRICOL,  

FOND FUNCIAR 
Bob Gavrilă 0263/361027 

int.24 
07

30
--16

00
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CONTROL 

COMERCIAL 
Marica Livia 0263/361027 

int.23 
07

30
--16

00
 

RELAŢII CU 

PUBLICUL 
Muthi Călin 

Ţichindelean Ileana 

0263/361027 

int.16 
07

30
--16

00
 

JURIDIC 

CONTENCIOS 
Şoldea Vasile 0263/361027 

int.21 
07

30
--16

00
 

   INTEGRARE 

EUROPEANĂ 
Izvoran-Oltean 

Carmen 

Fetti Dana 

0263/361026 

int.11 
 

07
30

--16
00

 

CADASTRU, 

ADM. DOMENIU 

PUBIC-PRIVAT 

Burduhos Dumitru 

Ceuca Mariana 

Figan Madndica 

 

0263/361027 

int.24 

 

07
30

--16,
00

 

URBANISM, 

AUTORIZAŢII, 

AMENAJARE 

TERITORIU 

 

Lazăr Constantin 

Leahu vasile 

 

0263/361027 

int.31 

 

 

07
30

--16
00

 

PREGĂRIRE 

DOCUMENTE 

CLN 

Blaga Ionela 

Cantor Maria 

0263/361027 

int.14 

int.20 

 

07
30

--16
00

 

SECRETARIAT Dâmbu Lenuţa 0263/361026 07
30

--16
00

 

INFORMATICĂ Brisiuc Dan 0263/361027 

int.16 
07

30
--16

00
 

 

SERVICIUL 

PUBLIC  

COMUNITAR 

LOCAL DE 

EVIDENŢA A 

PERSOANELOR 

Târlişan Ioan 

Tupcil Florin 

Magdea Tatiana 

Chita Floarea 

Paneş Cătălin 

Gălăţan Camelia 

Blaga Lucia 

Seica Gabriela 

Flore Fica 

 

 

0263/361027 

0263/361295 

int.17 

 

Luni-miercuri 

07
30

--16
00 

joi 

07
30

—18
30 

vineri 

07
30

—16
30 
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SERVICIUL 

PUBLC DE 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

Bârlădeanu Elvira 

Rus Silvia 

Ilovan Gabriela 

Pavelea Rodica 

Găzdac Codruţa 

Ciui Ramona 

Frişan Maria 

 

   0263/361027 

0263/361028 

int.20 

 

       

      07
30

--16
00

 

 

 

 d) Programul de audienţe.  

    
 

 

PRIMAR: 
Luni: ora 09

00
---10

00
 

  Joi : ora 09
00

---10
00 

 

VICEPRIMAR: 
                    Luni - vineri: ora 09

00
---10

00 

 

SECRETAR: 

Luni – joi: ora 07
30

- 16
30 

Vineri:  07
30

- 13
30

 
 

 

 

   3). Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau 

instituţiei publice, precum şi al funcţionarului responsabil cu  

difuzarea informaţiilor publice:  
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                                                                 PRIMAR                                                                

                                  DUMITRU MUREŞAN 
                                         

                                                          Născut la data de 15.11.1957 în comuna Rebrişoara,  

                                                   jud.  BN. Absolvent al Institutului „Gheorghe Asachi” Iaşi  

                                                   profesia inginer.  

                                                          Primar al oraşului Năsăud din anul 2000. 

                                                         Aparenenţa politică ---PDL. 

                                                         Cabinet la etaj 1 camera 05. 

                                                          Tel: 0263 -361026 int.12 

                                                                   

 

 

 

                                                                               VICEPRIMAR 

                                                   OVIDIU MAGHIAR     

                                                     

                                                             Născut la data de 30.07.1950 în oraşul Năsăud, 

                                                     jud. BN. Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, 

                                                     profesia inginer. 

                                                         Viceprimar al oraşului Năsăud în perioada 2000 -2004   

                                               şi din anul 2008 până în prezent.      

                                                   Apartenenţa politică --- PDL. 

                                                          Cabinet  la etaj 1 camera 06. 

                                                          Tel: 0263 - 361026 int.13 

 

 

                                          SECRETAR 

                                                       GEORGE POP                                                                 

                                                         
                                                       Născut la data de 05.07.1951 în localitatea Mititei, 

                                                      jud. BN. Absolvent al Universităţii Ecologice Bucureşti  

                                                      Facultate a Ştiinţe Juridice, profesia jurist. 

                                                               Secretar al oraşului Năsăud din anul 1999.  

                                                               Apartenenţa politică --- apolitic. 

                                                               Cabinet la etaj 1 camera 07.  

                                                                Tel: 0263 -361026 int.14   
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-Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiei publice : 

    insp. MUTHI CĂLIN SEBASTEAN 

             tel: 0263-361026, 

                   0263-361027.              

                fax: 0263-361029, 

          e-mail: pon@primarianasaud.ro 

 

4).Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil . 

        

 Sursele financiare . 

          Venituri proprii: 

                        - impozite şi taxe locale;  

                        - cote defalcate din impozitele pe venituri;  

                        - cote defalcate din TVA; 

                        - prelevări din bugetul de stat;  

                        - închirieri, concesiuni;  

                        - subvenţii, donaţii şi sponsorizări.  

 

 

 Bugetul pe anul 2008. 

 
       - Bugetul Primăriei oraşului Năsăud pe anul 2008 este de 21009 mii lei, 

veniturile realizate au fost de 19646 mii lei respectiv 93,5% din suma 

propusă. 

 

 

 Bilanţul contabil.  
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 5). Programe şi strategii proprii . 

 În domeniul informaţiilor publice: 

- se preocupă de buna primire a cetăţenilor si ascultă solicitările acestora; 

- acordă consultanţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor a căror 

rezolvare intră în atribuţiile Primăriei şi ale Consiliului Local Năsăud; 

- întreţine, actualizează şi realizează postere cu cele mai importante informa ţii 

pe care le afişează pe panourile din incinta primăriei; 

- întreţine, actualizează permanent bazele de date cu informa ţii referitoare la 

adrese, telefoane, conducători şi atribuţii ale compartimentelor din cadrul 

primăriei; 

- publică şi actualizează anual un buletin informativ care cuprinde info rmaţiile 

publice care se comunică din oficiu; 

- preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la "telefonul cet ăţeanului", 

le prezintă Primarului si le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare, 

informând totodată cetăţenii despre modul de rezolvare a acestora;  

- primeşte şi rezolvă solicitările privind informaţiile de interes public (sub 

formă verbală sau scrisă) înregistrându-le şi eliberând solicitantului 

confirmare scrisă cu data şi numărul de înregistrare a cererii;  

- asigură disponibilitatea în format scris (la afi şier, sub formă de broşuri) sau 

electronic a informaţiilor comunicate din oficiu; 

- creşterea tirajului şi numărului de pagini ale ziarelor locale, Plaiuri 

Năsăudene şi Curierul Năsăudean, unde pot fi tipărite, pe lângă hotărârile 

Consiliului Local Năsăud, dispoziţiile primarului şi alte acte normative şi 

informaţii de interes public, legate de urbanism, administrarea domeniului 

public şi privat, bugetul local, investiţii şi lucrări publice, programe şi 

proiecte;            

- extinderea locurilor de afişare în oraşul Năsăud.  

 În domeniul transparenţei decizionale: 
- asigură consultarea proiectului de act normativ care va fi adus la cuno ştinţa 

publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi 

adoptare de către autorităţile publice; 

- informarea în prealabil, din oficiu, a cetăţenilor asupra şedinţelor Consiliului 

local, precum si asupra proiectelor de acte  normative care urmează a fi 

adoptate; 

- consultarea cetăţenilor în procesul de elaborare a p roiectelor de acte 

normative; 

- o perioadă de cel puţin 10 zile primeşte în scris propuneri, sugestii sau 

opinii; 
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 În domeniul registraturii: 

- asigură buna circulaţie a documentelor adresate Consiliului Local şi 

Primarului şi urmăreşte realizarea răspunsului în termen legal; 

- modificarea şi completarea, din mers, a metodologiei de lucru la 

compartimentul Relaţii cu publicul, regis tratură pentru punerea la dispoziţie, 

oportun şi eficient, a informaţiilor solicitate.   

 Programele de investiţii ale administra ţiei publice locale pe anul 2008   

- reabilitare şi extindere  reţele de canalizare şi apă potabilă în oraşul Năsăud;  

- reabilitare sediu Primărie oraş Năsăud;  

- reabilitare cămin cultural din cartierul Liviu Rebreanu, oraş Năsăud;  

- reabilitare cămin cultural din cartier Luşca, oraş Năsăud;  

- reabilitare Casă de Cultură „Liviu Rebreanu” din oraşul Năsăud;  

- reabilitare şi modernizarea străzilor Comoara, Andrei Mureşanu, Avram 

Iancu, Viei, Emil Rebreanu din oraşul Năsăud;  

- transformare cămin de nefamilişti în bloc de locuinţe sociale cu 25 de 

apartamente pe strada Tudor Vladimirescu;  

- realizare drum de acces la cimitirul multiconfesional din oraşul Năsăud;  

- reparaţii străzi şi trotuare în oraşul Năsăud;  

- achiziţionare buldoexcavator, maşină de măturat şi s pălat trotuare; 

- completare iluminat public în cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu;  

- reparaţii la Creşa nr.1 cartier Blocuri din oraşul Năsăud;  

- alimentare cu energie electrică la grupul de case situat pe strada Griviţei;     

- atragerea de investitori străini, pentru valorificarea proiectelor menţionate şi 

a potenţialului zonei;  

- acordarea de facilităţi,în condiţiile legi,pentru investitori;  

- atragerea de noi resurse la bugetul local, crearea de activităţi economice, în 

limita prevederilor legale şi pos ibilităţilor, care să aducă venit;  

- sprijin, în limita competenţelor, pentru relansarea activităţii economice a 

oraşului;        

- valorificarea activelor, proprietate privată a oraşului Năsăud, în beneficiul 

comunităţii şi bugetului local;  

                    

  6). Listă cuprinzând documentele de interes public:      

 Actele normative care reglementează organizarea şi f uncţionarea 

Primăriei oraşului Năsăud; 

 Structura organizatorică, atribuţiile  compartimentelor, serviciilor,  

programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei oraşului 

Năsăud; 
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 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei oraşului  

Năsăud şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  

 Coordonatele de contact ale Primărie i Năsăud, respectiv: denumirea , 

sediul,numerele de telefon, fax, adresa de  e-mail şi adresa paginii de internet;  

 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  

 Programele şi strategiile proprii, alte  documente publicate pe site-ul 

primăriei; 

 Lista documentelor produse şi/sau gestion ate, potrivit legii;  

 Modalităţile de constatare a deciziei autorit ăţii sau instituţiei publice în  

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate.  

 

 7). Listă cu documentele exceptate de la accesul liber al cetăţenilor:   
 Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei  şi ordinii 

publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate,potrivit legii;  

 Informaţii privind deliberările autorităţil or, precum şi cele care privesc 

interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria 

informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

 Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă  

publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei  loiale; 

 Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;  

 Informaţii privind procedura în timpul an chetei penale sau disciplinare,  

dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se 

pun în pericol viaţa, integritate a corporală, sănătatea unei persoane în urma 

anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;  

 Informaţii privind procedurile judiciare, d acă publicitatea acestora aduce  

atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia 

dintre părţile implicate în proces;  

 Informaţiile a căror publicare preju diciază măsurile de protecţie a  

tinerilor. 

 

  8). Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Primăria oraşului 

Năsăud şi Consiliul Local Năsăud, care constituie informaţii de interes 

public: 

  Hotărârile cu caracter normativ  ale Consiliului Local Năsăud;  

 Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul oraşului Năsăud;  

 Rapoartele anuale de activitate întocm ite de consilierii locali şi de  

viceprimar; 
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 Raportul anual al Primarului oraşului N ăsăud privind starea economică,  

socială şi de mediu; 

 Instrucţiuni, norme, circulare primite de la organele centr ale ale 

administraţiei publice;  

 Actele normative care reglemente ază organizarea şi funcţionarea  

Primăriei oraş Năsăud şi Consiliului Local Năsăud ; 

 Documentele ce stau la baza organizării şi d esfăşurării licitaţilor publice  

pentru închirierea , concesionarea sa u vânzarea bunurilor aparţinând  

domeniului public şi privat al oraşului Năsăud;  

 Planuri urbanistice generale, planuri urbanistice de detaliu,  planuri 

urbanistice zonale, planuri de situaţie;  

 Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certifica te de 

nomenclatură stradală;  

 Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;  

 Strategia locală de dezvoltare durabilă a o raşului Năsăud; 

 Regulamentul de ordine interioară al servic iilor publice locale din cadrul  

Primăriei oraşului Năsăud; 

 Declaraţii de avere şi interese ale aleşilor locali;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Năsăud;  

 Procesele verbale ale şedinţelor de consiliul local;  

 Procesele verbale privind afişarea publicaţiilor  de vânzare pentru 

bunurile imobile şi mobile, transmise de executorii judecătoreşti;  

 Buletinul informative anuale, conform Legii 544/2001;  

 Rapoarte anuale privind Legea 544/2001 şi Legea 52/2003; 

 Achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări  

 Situaţie lunară a beneficiarilor de ajutor social;  

 Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;  

 Situaţie privind beneficiari ajutorului social;  

 Structura organizatorică, statul de funcţii, atribuţiile birourilor,  

serviciilor, programul de audienţă şi de funcţionare;  

 Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor  

de interes public; 

 Rapoarte anuale privind informaţiile de mediu;  

 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Oraşului  

Năsăud; 

 Relaţii cu ONG, programe de colaborar e, informaţii despre programele  

de finanţare externă;  

 Relaţii de colaborare cu autorităţile publice din ţar ă şi străinătate. 
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9.) Modalităţi de constatare a deciziei autorităţilor sau instituţiilor 

publice în situaţia în care persoana se consideră  vătămată în privinţa 

dreptului de acces la informaţiile de interes public:   
   - refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori 

instituţii publice constituie abatere şi atrage după sine răspunderea disciplinară 

a celui vinovat. Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective în termen de 30 zile 

de la luarea la cunoştinţă de către pers oana lezată. 

   - dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată 

răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 

reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate cât şi 

menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.  

  - în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, acesta 

poate face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 

cărei rază teritorială domiciliază s au în a cărei rază teritorială domiciliază sau 

în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. 

Plângerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenelor stabilite 

prin Legea 544/2001. 

   - instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze 

informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau 

patrimoniale. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de 

apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea , cât şi apelul se judecă în 

instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru . 

    

 

Primar,                                               Secretar, 

ing. Dumitru Mureşan                           cons.jr. George Pop 

 

Comp. Relaţii cu Publicul 

Insp. Muthi Călin  
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