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Realizări mandat 2004-2008 
 

A. Obiective de investiţ i i 
1. Sală de sport nr.II a oraşului Năsăud, cu 150 de locuri – punere  

în funcţiune 2007. 
2. Bl. I ANL, cu 18 unităţi locative – punere în funcţiune 2005. 
3. Începere lucrări Bl. II ANL, cu 20  unităţi locative, cu 2 camere şi 

dependinţe – început în 2007, cu punere în funcţiune 2009, situat pe str. 
Mihai Eminescu. 
 4. Aprobare execuţie Bl. III ANL, cu 20 unităţi locative, cu 1 cameră şi 
dependinţe, situat pe str. Iacob Mureşianu, cu începere lucrări în 2008 şi 
punere în funcţiune în 2010. 
 5. Grădiniţa nr.2 blocuri, la parterul Bl. ANL – punere în funcţiune 2005. 
 6. Reabilitare Şcoală de aplicaţie, aparţinând de Colegiul Naţional 
„George Coşbuc” Năsăud – începere lucrări în 2007 şi punere în funcţiune în 
2008. 
 7. Reabilitare Grădiniţă cu program prelungit nr.1 Năsăud – începere 
lucrări 2007 şi punere în funcţiune în 2008.  
 8. Reabilitare Grup Şcolar Silvic Năsăud – proiectare în 2007, începere 
lucrări în 2008 şi punere în funcţiune în 2009.  
 9. Poduri din beton armat (4 buc) pe Valea Caselor,  oraş Năsăud – 
începere lucrări în 2007 şi punere în funcţiune în 2008/2009.  
 10. Reabilitare şi asfaltare DC 2F Luşca, Km 0+000 – 3+000, inclusiv 
str. Podirei – lucrări începute în 2006, cu punere în funcţiune în 2009/2010.  
 11. Reabilitarea şi modernizarea unui număr de 24 de străzi, cu 
trotuarele aferente şi a unui număr de 14 alei, platforme si parcări, în oraşul 
Năsăud, prin credit bancar şi alte surse legal constituite. 
 12. Obţinerea aprobării pentru execuţia lucrărilor de  alimentare cu apa 
potabilă a cartierului Liviu Rebreanu, a străzilor  Bistriţei şi Podirei şi a Podului 
I, cartier Luşca  - începere lucrări în 2008 şi punere în funcţiune în 2009. 
Finanţare: 85% prin CNI-SA, 15% cofinanţare din bugetul local. 
 13. Obţinerea aprobării pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi 
extindere a reţelelor de canalizare în oraşul Năsăud (str. George Coşbuc, str. 
Crişan, str. E. Rebreanu, str. Valea Caselor – partea dreaptă tehnică, cart. 
Liviu Rebreanu – (pluvială – pe ambele părţi ale DN 17C), pe o lungime de 
6605 ml şi alimentare cu apă potabilă pe Valea Caselor, partea dreaptă 
tehnică, 520 ml, cu o cofinanţare, din bugetul local de 20% şi din bugetul 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile 80%, conform Hotărârii 
Guvernului României nr.904/2007. Începere lucrări în 2008 şi punere în 
funcţiune în 2009/2010.  
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 14. Extindere reţele de alimentare cu energie electrică pe Valea 
Podului, în 2 etape (2006/2007) şi pe B-dul Grănicerilor, tot în 2 etape 
(2007/2008). 
 15. Reabilitare reţele de alimentare cu apă potabilă a oraşului Năsăud,  
peste 2 Km lungime, prin Programul Phare, în valoare totală de circa 164 000 
€, din care cofinanţare din bugetul local 17 000 € - punere în funcţiune 2006. 
 16. Începere lucrări de întocmire a cadastrului imobiliar – edilitar şi 
constituirea băncii de date urbane în oraşul Năsăud, în anul 2006, cu punere 
în funcţiune în 2012. 
 17. Întocmire Studiu de fezabilitate şi demersuri  pentru obţinerea 
finanţării de la bugetul de stat pentru reabilitarea Spitalu lui orăşenesc „Dr. 
George Trifon” Năsăud. Lucrări executate în 2007 , în valoare de peste 20 
miliarde lei vechi, care vor trebui continuate conform Proiectului tehnic . 
 18. Realizare sistem de supraveghere video a punctelor de risc din 
oraşul Năsăud, predat în administrarea Poliţiei oraş Năsăud - punere în 
funcţiune în 2006.  
 19. Dig protecţie mal drept râul Someşul Mare, în zona rampei de 
deşeuri menajere şi a staţiei de epurare ape uzate ale oraşului Năsăud - 
punere în funcţiune 2007. 
 20. Obţinerea finanţării pentru lucrări de ameliorare/îmbunătăţiri 
funciare pe Valea Podului şi Valea Spinului,  oraş Năsăud, în valoare de 
430000 lei, lucrări contractate, cu începere în 2008 şi punere în funcţiune în 
2009. 
 21. Extindere şi reabilitare reţele de iluminat pu blic în oraşul Năsăud şi 
în cele două cartiere, lucrări începute în 2005, cu punere în funcţiune în 2008.  
 22. Lucrări de modernizare a pieţei agroalimentare a oraşului Năsăud, 
în conformitate cu Hotărârea Consiliului  Local Năsăud nr.124/2006, în valoare 
de 146 115 lei, care vor rămâne în patrimoniul Consiliului Local Năsăud la 
expirarea contractului, fiind realizate din fondurile  administraţiei pieţei – 
punere în funcţiune 2007/2008. 
 

B. LUCRĂRI  PUBLICE, REPARAŢII  CURENTE ŞI  CAPITALE,  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI , UTILITĂŢI   

  1. Reabilitare parţială Şcoala Generală Valea Spinului şi Grup Şcolar 
Economic Năsăud, din fonduri buget local - 2006/2007. 
  2. Semnalizare luminoasă treceri de pietoni, inclusiv în cart. Liviu 
Rebreanu – lucrări începute în 2007, cu punere în funcţiune mai 2008. 
 3. Lucrări de modernizare a oborului de animale în vederea obţinerii 
autorizaţiei sanitar-veterinare  - punere în funcţiune 2005. 
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 4. Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă pe str. Găgi, V.Micle, 
Valea Podului şi str. Nucului, pe această stradă inclusiv canalizare – punere în 
funcţiune 2006/2007. 
 5. Reabilitare Creşă nr.I – blocuri, în 2 etape – 2006/2007. 
 6. Racordare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a unităţilor 
subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, Spitalul  orăşenesc, Creşa nr.1 – blocuri, Grădiniţa ANL, 
Sală nunţi, Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Năsăud – finalizate în 2006. 
 7. Racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor natu rale a cartierelor 
Luşca şi Liviu Rebreanu.  
 8. Decolmatare anuală a Văii Caselor, Valea Podului, Valea Spinului şi 
Valea Malului, oraş Năsăud.  
 9. Amenajare şi reabilitare anuală a drumurilor de hotar din oraş şi cele 
două cartiere. 
 10. Decolmatare, reabilitare şi întreţinere anuală a şanţurilor, rigolelor, 
podeţelor şi pluvialelor din oraşul Năsăud şi cele două cartiere.  
 

C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI  PRIVAT,    
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, SERVICII  PUBLICE 

1. Achiziţionare  imobile, teren  şi/sau  construcţii, în  interesul  
comunităţii locale: 
      – teren în curtea Grădiniţei cu program prelungit nr.1 Năsăud;  
      - teren + construcţii pe str. Bistriţei, la intrarea în cart. Luşca;  
      - teren + construcţii pe str. Lt. Nicolae Prahase, în vederea realizării căii 
de acces la Cimitirul multiconfesional al oraşului Năsăud.  
 2. Concesionare imobile foste centrale termice, lângă Policlinica veche şi 
în cart. de blocuri Grănicerilor-Sud şi transformarea lor în spaţii comerciale.  
 3. Promovarea în 2007, cu finalizare în 2008, a unui proiect vizând 
comunitatea de romi din oraşul Năsăud, în valoare de 50 000 €, cu o 
cofinanţare din bugetul local de 5 000 €. 
 4. Cesionare concesiune serviciu public de distribuţie a gazelor naturale 
din oraşul Năsăud, în anul 2006 (de la S.C. „Garant Service” SRL Bistriţa, la 
CPL Concordia Filiala Cluj România, firmă având capital italian).  
 5. Revizuire Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism – 
finalizare 2008. 
 6. Înfiinţare Serviciu public de asistenţă so cială al oraşului Năsăud  – 
2005.  
 7. Înfiinţare Serviciu public de evidenţă informatizată a persoanei – 
2005. 
 8. Înfiinţare servicii de taxi în oraşul Năsăud – 2006.  
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 9. Achiziţionare şi montare hărţi pentru orientare în oraşul Năsăud – 
2006. 
 10. Asigurarea cu lemne de foc pentru iarnă unităţilor subordonate 
Consiliului Local Năsăud, până la racordarea  la reţelele de gaze naturale şi 
pentru Primăria Oraş Năsăud, Bibliotecă, Casa de Cultură, Staţia de 
ambulanţă, Stadionul oraşului, Serele de flori – anual.  
 11. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare în oraşul Năsăud, prin 
achiziţionarea de europubele, eurocontainere, maşini de ridicat şi transportat 
deşeuri menajere, cu sprijinul Asociaţiei „Pro Someş” Năsăud şi a S.C. „GCL” 
SA Năsăud.   
 12. Realizarea de adăposturi pastorale pe păşunile alpine proprietate 
publică a oraşului Năsăud, în valoare de circa 30 000 lei.  
 13. Realizare Strategie de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud, pe 
perioada 2007-2013, finalizată în mai 2008. 
 14. Realizarea anuală a acţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pe raza 
oraşului Năsăud. 
 15. Organizarea bianuală (primăvara şi toamna) a Zilelor curăţeniei în 
oraşul Năsăud. 
 16. Organizarea, începând cu anul 2008 , a colectării Deşeurilor 
Electronice, Electrice şi Electrocasnice pe raza oraşului Năsăud, amenajarea 
spaţiului de colectare, cu sprijinul SC „GCL” SA Năsăud, conform legii.  
 17. Amenajarea unui adăpost  autorizat pentru câinii vagabonzi şi 
acţiuni periodice, specifice, de ecarisaj – punere în funcţiune 2006. 
 18. Participarea în calitate de membru fondator, a oraşului Năsăud, la 
înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a judeţului Bistriţa Năsăud 
în domeniul serviciilor de apă potabilă şi canalizare, în cadrul Masterplanului 
de dezvoltare aprobat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile  – acţiune 
începută în anul 2007, cu finalizare în anul 2008.  
 19. Participarea oraşului Năsăud, ca membru fondator, la înfiinţarea  
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a judeţului Bistriţa Năsăud în 
domeniul colectării deşeurilor menajere, în cadrul Programului ISPA pentru 
judeţul Bistriţa Năsăud – acţiune începută în anul 2007, cu finalizare în 2008.  
 20. Participarea oraşului Năsăud, în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercom unitară pentru servicii publice de 
salubrizare, în oraşul Năsăud şi alte nouă localităţi învecinate – acţiune 
începută în anul 2007, cu finalizare în anul  2008 şi înfiinţarea unei noi 
societăţi de gospodărie comunală în cadrul acestei asociaţii.  
 21. Plantarea anuală, de puieţi, arbuşti ornamentali, toaletarea 
copacilor sau tăierea celor cu risc de producere a unor accidente, asigurarea 
de material floricol pentru spaţiile verzi din oraşul Năsăud.  
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 22. Reabilitare anuală, după sezonul rece, a străzilor şi aleilor aflate în 
administrarea oraşului Năsăud, realizarea marcajelor rutiere, întreţinerea şi 
reabilitarea semnelor de circulaţie, întreţinerea mobilierului urban, alte 
activităţi specifice, inclusiv a jocurilor de copii.  
 

D. ÎNTOCMIRE DOCUMENTAŢII  TEHNICO-ECONOMICE 
  1. Întocmire Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea tuturor imobilelor 
aparţinând unităţilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar de stat din 
oraşul Năsăud – 2006 (din total, 3 promovate). 
  2. Întocmire Proiecte tehnice pentru reabilitarea Şcolii de aplicaţie, a 
Grădiniţei cu program prelungit nr.1 şi a Grup Şcolar Silvic Năsăud – 2007 – 
promovate. 
 3. Studiu de fezabilitate pentru reabilitare Casă de Cultură „Liviu 
Rebreanu” Năsăud – 2008. 
 4. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini pentru reabilitarea sediului Primăriei oraş Năsăud, a Bibliotecii 
„Veronica Micle” şi anexe – 2007.  
 5. Studiu de fezabilitate pentru reabilitare Cămine culturale din 
cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu – 2007. 
 6. Proiect tehnic pentru reabilitare Cămin cultural Liviu Rebreanu – 
2008.  
 7. Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea integrală a Spitalului 
orăşenesc „Dr. G. Trifon” Năsăud – 2007 – promovat.  
 8. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini pentru realizare poduri din beton armat pe Valea Caselor, oraş 
Năsăud (4 buc) – 2006 – promovat. 
 9. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet  
de sarcini pentru reabilitare şi asfaltare DC 2F Luşca, oraş  Năsăud – 
2005/2006 – promovat. 
 10. Studiu de fezabilitate pentru reabilitare drum de interes local în 
cart. Liviu Rebreanu – 2008. 
 11. Studiu de fezabilitate pentru extindere reţele de canalizare 
menajeră şi pluvială pe B-dul Grănicerilor, până la limita cu localitatea 
Rebrişoara – 2007 
 12. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet  
de sarcini pentru reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă în 
oraşul Năsăud – 2006/2007 – promovat. 
 13. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini pentru alimentarea cu apă potabilă a cart. Liviu Rebreanu, str. 
Bistriţei şi Pod I Luşca – 2005/2006 – proiect promovat. 
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 14. Studiu de fezabilitate pentru realizare pod unisens peste râul 
Someşul Mare spre cart. Luşca – 2007. 
 15. Studiu de fezabilitate pentru transformare cămin -internat de pe str. 
Tudor Vladimirescu în locuinţe sociale – 2007. 
 16. Studiu de fezabilitate pentru realizare imobile de locuinţe pentru 
tineri, în regim de închiriere , prin ANL Buc.: 

-1 – pe str.Mihai Eminescu – 2005 - promovat 
     -1 – pe str.I.Mureşianu – 2007   -   promovat 
 17. Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi Caiet de sarcini pentru 
sistematizare exterioară şi utilităţi la Sala de sport cu 150 de locuri a o raşului 
Năsăud – 2006, proiect promovat. 
 18. Proiect tehnic pentru sistematizare şi arhitectură exterioară şi 
utilităţi la Bl. I – II ANL – 2005/2006 – promovate.  
 19. Studiu de prefezabilitate pentru lucrări de ameliorare/îmbunătăţiri 
funciare pe Valea Podului, Valea Spinului, Calea Rebrii, La Nuc şi Valea 
Mintiului – 2006/2007, din care unul (Valea Podului/Valea Spinului) promovat 
2007. 
 20. Studiu de prefezabilitate pentru drum de ocolire a oraşului Năsăud 
– 2007. 
 21. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini reabilitare str. V.Naşcu, oraş Năsăud - 2008.  
 22. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini realizare cale de acces, împrejmuire, alimentare cu apă şi canalizare 
Cimitir multiconfesional al oraşului Năsăud – 2007.  
 23. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini amenajare parcări şi staţii autobuz în oraşul Năsăud – 2007/2008. 
 24. Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet de sarcini pentru 
extindere electrificare pe str. Griviţei, oraş Năsăud – 2007.  
 25. Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet de sarcini pentru 
reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare în oraşul Năsăud – 2005, 
promovat. 
 26. Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie + Caiet 
de sarcini reabilitare str. Griviţei, Găgi şi D. Vîrtic, din oraşul Năsăud – 2008 – 
în curs de promovare.  
 27. Proiect tehnic pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor – 2007 – 
promovat. 
 28. Studiu de prefezabilitate pentru protecţie mal stâng al râului 
Someşul Mare în zona str.Podirei şi reabilitarea zonei „Cascadă” – 2005. 
 29. Studiu de fezabilitate pentru reabilitare, fostă sală de judo din 
oraşul Năsăud – 2005. 
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 30. Realizare Strategie de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud, pe 
perioada 2007 – 2013 în 2008. 
 

E. DOTĂRI  
1. Autoturism DACIA pentru transport persoane – 2004. 
2. Autoturisme, prin redistribuire de la SRI şi OCPI, pentru transport  

persoane – 2006 (2 buc) şi în 2007 (1 buc). 
3. ARO 243, pentru dotarea ISU Năsăud , prin redistribuire – 2005.  
4. Buldozer S650 – 2006. 
5. Calculatoare,  aparate xerox,  centrală  telefonică,  aparate  de  

înregistrare/redare şi staţie sonorizare, cisternă pentru combustibil lichid, 
motopompe (3buc), complete antichimice, mobilier – anual, funcţie de resurse 
financiare. 

6. Staţie  de  sonorizare/amplificare,  calculator,  costume  populare  
pentru Casa de Cultură. 

7. Scaune pentru dotare tribune stadion orăşenesc, prin redistribuire  
 de la Stadionul Lia Manoliu – 1606 buc. – 2008. 

8. Intervenţii  la  instituţiile  abilitate pentru asigurare mobilier nou la  
unităţile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar de stat din oraşul Năsăud – 
2006/2007/2008. 
 
 
 

Primar, 
Ing. Dumitru Mureşan 


