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STATUTUL ORAŞULUI BECLEAN 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53 / 2002, Consiliul Local al 

oraşului Beclean aprobă Statutul Oraşului Beclean prin hotărarea Consiliului Local nr.     din 

data de        . 

   Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, paragraful 4, punctul 4.3 oraşul 

Beclean este localitate de de rangul III. 

            Oraşul Beclean este aşezat în partea central-nordică a României, la o altitudine de 350-

400 m faţă de nivelul mării şi are o suprafaţă de 5957 ha .  

  Coordonate geografice şi GPS:  Longitudine: 24.1796, Latitudine: 47.18. 

 

 

Capitolul I.  AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF  

Oraşul Beclean, cunoscut şi ca Beclean pe Someş este un oraş în judeţul Bistriţa-Năsăud, 

Transilvania, România. În prezent oraşul Beclean are o populaţie totală de circa 11.000 de 

locuitori. Oraşul este situat în podişul Transilvaniei, pe culoarul râului Someşul Mare, în aval de 

confluenţa Someşulul Mare – Şieu, în zona de separare a două mari unităţi de relief, Câmpia 

Transilvaniei şi Podişul Someşan. La o distanţă de câteva zeci de kilometri se află Munţii 

Rodnei, declaraţi Parc naţional şi Rezervaţie Naturală, unii dintre cei mai frumoşi şi spectaculoşi 

munţi ai României,parte a lanţului muntos al Carpaţilor Orientali, Munţii Bârgăului, cu pasul 

Tihuţa. Tot în apropierea Becleanului, foarte vizibili în zilele senine, se află şi Munţii Ţibleşului, 

masiv muntos maiestuos, care veghează zarea şi impresionează prin splendoarea sa şi prin 

bogăţia faunei şi a florei sale. Alţi munţii care sunt foarte aproape de Beclean, la circa 50 de 

kilometri, sunt Munţii Călimani, declaraţi Parc Naţional şi Rezervaţie Naturală, tot parte a 

lanţului carpatic oriental. Formaţiune muntoasă de natură vulcanică, Călimanii reprezintă cel mai 

mare crater vulcanic (stins în prezent), cu un diametru de circa 10 km. Până la atingerea 

înalţimilor de peste 2000 de metri vom întâlni vegetaţie bogată, reprezentată în principal de 

zâmbru, jneapăn, molid şi bujor de munte 

Oraşul Beclean este situat în partea de nord a Podişului Transilvaniei, între Dealurile 

Ciceului si Dealurile Lechinţei, la confluenţa râurilor Someşul Mare cu Şieul, aflându-se la o 

distanţă de 36 km faţă de Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud. Este amplasat pe un teren 

plan, cu mici ondulaţii, la altitudinea de 251 m. 

Prima menţionare documentară a localităţii Beclean datează din anul 1235 sub numele de 

Villa Bethlend fiind amintită ulterior şi sub numele de Villa Bethlen în secolele 17 si 18 când 

aparţinea familiei nobiliare Bethlen. Oraşul este renumit pentru participarea în revolta curuţilor 

între 1703-1711 iar mai târziu în 1848, generalul de origine poloneză Bem Jozef a obţinut aici o 

victorie răsunătoare împotriva trupelor imperiale austriece. 

Localitatea Beclean a fost declarată oraş la data de 17 februarie 1968.  
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Suprafaţă, vecinătăţi. 

În partea de nord şi nord-vest Becleanul este mărginit de râul Someşul Mare şi dealuri 

împădurite, iar la sud, sud-est şi sud-vest, de coline împădurite sau acoperite cu vegetaţie 

ierboasă. 

Are o suprafaţă totală de 5957 ha, împreună cu cele trei localităţi componente: Figa (la 5 

km), Rusu de jos (la 2 km) şi Coldău (la 2 km). Intravilan – 720 ha, extravilan – 3234 ha, teren 

neagricol - 904 ha şi păduri 1394 ha. 

La est se învecinează cu comunele Şintereag şi Şieu-Odorhei, la sud cu comuna Nuşeni, la 

vest cu comuna Uriu şi la nord cu comunele Chiuza şi Căianul Mic. 

Forme de relief, specificităţi, influenţe. 

Lunca Someşului Mare are o lăţime maximă, în zona oraşului Beclean, de 1,5 km. 

Dealurile din împrejurimi ating o altitudine de până la 526 m, apele pluviale fiind colectate în 

cele trei râuri care traversează Becleanul: Şieu, Someşul Mare şi Meleş.  

Nivelul pânzei de apă freatică, în funcţie de formaţiunile geo-morfologice, este cuprins între 0,8 

– 7 metri adâncime.  

 

 

Capitolul II.  CARACTERISTICILE PEDOLOGICE ALE SOLULUI. 

 

Roca mamă a solurilor este reprezentată de depuneri aluvionare, marne şi argile. 

Tipul preponderent din zonă este solul brun de pădure, cu fenomene de podzolire în diferite 

grade. 

      Datorită nivelului ridicat al apei freatice pe unele terenuri, în perioadele ploioase, apare 

fenomenul de băltire a apei (înmlăştinare). 

      Din punct de vedere fizico-geografic terenul Becleanului este situat în estul Podişului 

Someşan şi în nordul Câmpiei Transilvaniei situat pe valea Someşului Mare, prezentând 

următoarele unităţi geo-morfologice: 

Lunca Râului Someş şi a Şieului, cu un relief plan, cu mici ondulaţii. Este lată de cca. 1 km. 

Terasa I-a a Someşului şi Şieului, este în general plană şi prezintă o diferenţă de nivel faţă de 

luncă de 1-2 m. 

În zona preterasică a luncii apare o fâşie de teren paralel cu linia terasei cu o formă depresională 

sub nivelul luncii unde periodic bălteşte apa. 

Platou (terasa superioară) situată la o altitudine relativă de cca. 30 m, este brăzdat adânc de 

numeroase văi care îşi au originea la poalele zonei deluroase şi care colectează apele de şiroaie 

care ajung în Someş. 

      Drenarea zonei se face prin intermediul Şieului care la rândul lui colectează apele de pe 

versanţi prin scurgerea liberă pe Valea Sărată, pe pantă sau prin ogaşele şi ravenele existente. 

Nivelul pânzei de apă freatică este diferit în funcţie de formele geo-morfologice şi ele variază 

astfel: în luncă se află între 1 – 3 m, în zona preterasei a luncii între 0,8 – 1 m, pe terasa I-a între 

3 – 4 m, pe platou între 5 –7 m. 

Pânza freatică curge de la sud-est către nord-vest respectiv în direcţia Someşului. 

Apa de pe terasă conţine cloruri în cantităţi apreciabile ajungând până la 660 mg/l cu o duritate 

de 22
0 

. 

      Din punct de vedere bacteriologic şi chimic apa potabilă se găseşte pe lunca Someşului şi 

Meleşului prin fântânile şi izvoarele existente.  

În ce priveşte structura geologică şi rocile mame, sunt caracterizate de formaţiuni cu 

alternare care se întâlnesc pe luncă şi terasa I-a şi de formaţiuni sarmatiene pe platou sau terasa 

superioară. Sub formaţiunile sarmatiene se găsesc depozite helveto-tortoniene de grosimi mari. 
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Pe profile geologice rezultă că pe luncă, roca mamă a solurilor este reprezentată de depuneri 

aluvionare grosiere (nisipuri), pe terasa I-a de depuneri aluvionare vechi mai fine (mâl plus 

argilă) iar pe platou de marne şi argile, caracterele acestora au fost pregnant imprimate solurilor 

formate de ele. 

 

 

Capitolul III.  CARACTERISTICI CLIMATICE 

 

Regimul climatic, specificităţi, influenţe. 

Oraşul Beclean se află într-o zonă cu climă temperat-continentală, cu veri umede şi relativ 

călduroase şi ierni mai puţin uscate şi relativ reci. 

Temperaturi. 

      Temperatura medie multianuală este de 8,6°C. Luna cea mai rece este ianuarie, cu o medie 

multianuală de -4,3°C, iar cea mai caldă este iulie, media multianuală fiind de +20°C. 

      Regimul vânturilor este determinat de principalii centri de acţiune atmosferici din emisfera 

nordică (Anticiclonul Azorelor, Minima Islandeză, Anticilonul Euroasistic şi Minima 

Mediteraneană). În general, vânturile dominante sunt din sectorul nord-vest, cu  o viteză de 

2m/sec., iar cele mai slabe – din est cu 0,8m/sec. 

      Regimul precipitaţiilor.  

      Regimul precipitaţiilor este strâns legat de masele de aer ce pătrund pe teritoriul ţării noastre, 

precum şi de unele particularităţi ale reliefului local. La Beclean cantitatea medie multianuală a 

precipitaţiilor este de 652 mm. Luna cea mai ploioasă este august, cu o medie multianuală de 

84,3 mm, iar cea mai secetoasă este ianuarie având o medie anuală de 32,3 mm. 

      Datorită reliefului muntos din apropiere, precum şi vegetaţiei bogate, curenţi mici şi 

permanenţi, microclimatul oraşului Beclean exprimă caracteristicile unei localităţi ce s-ar afla la 

o altitudine mult mai mare decât cea reală. 

 

 

Capitolul IV.  REŢEA HIDROGRAFICĂ 

 

Oraşul Beclean aşezat în lunca Someşului Mare pe malul stâng al acestuia este apărat 

împotriva inundaţiilor printr-un complex de lucrări hidrotehnice după cum urmează: 

Pe râul Someşul Mare printr-o lucrare hidrotehnică cu rol de apărare împotriva inundaţiilor – dig 

mal stâng cu o lungime de 6,1 km, localizat între tronsonul fostei staţii de sortare în amonte şi în  

aval în apropierea podului de cale ferată de la Coldău. Digul are următoarele caracteristici: 

lăţimea la bază: 17,5 m, lăţimea la coronament: 3,5 m, înălţime: 2,86 m. Digul a fost pus în 

funcţiune în anul 1981. 

Pe râul Meleş printr-o lucrare hidrotehnică cu rol de apărare împotriva inundaţiilor - dig mal 

stâng cu lungime de 1,2 km, localizat în zona cimitirului în amonte şi racordat la confluenta cu 

digul de pe Someşul Mare. Digul are următoarele caracteristici: lăţimea la bază 10 m, lăţimea la 

coronament: 2,5 m, înălţime: 1,31 m. Digul a fost pus în funcţiune în anul 1981. 

Pe râul Meleş printr-o lucrare hidrotehnică cu rol de apărare  împotriva inundaţiilor-dig mal drept 

cu lungime de 1,7 km, încastrat în versantul drept în zona amonte şi racordat la confluenta cu 

digul de pe Someşul Mare. Digul are următoarele caracteristici: lăţimea la bază: 12 m, lăţimea la 

coronament: 2,5m înălţime:1,22 m. Digul a fost pus în funcţiune în anul 1981. 

SC DAN STEEL GROUP SA este apărat împotriva inundaţiilor cu un dig perimetral cu lungime 

de 1,4 km. Digul are următoarele caracteristici-lăţime la bază: 12 m, lăţime la coronament: 2,5 m 

şi înălţime: 1,3 m. Digul a fost pus în funcţiune în anul 1982. 
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Pe malul stâng al Someşului Mare în amonte de podul rutier de pe DN 17 la 300 m se 

găseşte staţia hidrometrică Beclean unde se monitorizează zilnic niveluri şi debite. 

Pe malul stâng al Meleşului în secţiunea podului rutier, se găseşte staţia hidrometrică 

Beclean unde se monitorizează zilnic niveluri şi debite. 

Pe teritoriul oraşului Beclean se găseşte sediul formaţiei Beclean din cadrul Sistemului de 

gospodărire a apelor Bistriţa-Năsăud. Această formaţie are atribuţii clare şi specifice de 

intervenţie in cadrul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Beclean. 

Pe teritoriul oraşului Beclean mai există un curs de apă, Valea Sărată, ce îşi are obârşia în zona 

amonte a localităţii Figa. Din zona oborului de animale până la confluenţa cu Meleşul, cursul 

este regularizat. Pe acest tronson zona de protecţie are lăţimea de 3 m de la linia malului de sus. 

 În conformitate cu Legea nr. 112 / 2006 ce modifică şi completează Legea Apelor nr. 107 

/ 1996, anexa 2, se instituie zona de protecţie de-a lungul lucrării hidrotehnice cu rol de apărare, 

respectiv 4 m lăţime spre zona interioară. 

 Pe malul drept al Someşului în dreptul Becleanului se găseşte localitatea Beclenuţ. Malul 

drept al râului Someşul Mare nu este amenajat şi unele obiective existente în mod special sunt 

inundate periodic. Pe malul drept zona de protecţie a cursului de apă este de 20 m. 

 Localitatea Rusu de Jos se află pe cursul Meleşului. Acest curs nu este amenajat. Pe 

planşă este materializată zona inundabilă şi lăţimea zonei de protecţie care este de 15 m de la 

linia malului de sus. Lăţimea zonei de protecţie faţă de axul torentului este de 15 m. 

 Localitatea Figa este străbătută pe o porţiune de cursul de apă Valea Sărată. Pe acest 

tronson albia nu este regularizată. 

  Debite în secţiunea Sh Beclean pe râul Someşul Mare: 

      ○ debit mediu multianual 64 m
3
/s. 

      ○ debit minim 3, 56 m
3
/s. 

      ○ debit maxim 1% 1950 m
3
/s. 

 Debite maxime înregistrate – mai 1970, decembrie 1995 şi martie 2001.  

 

Capitolul V.  ISTORIE 

Importanţa Becleanului este dată în primul rând de amplasarea teritoriului său şi a 

localităţilor aparţinătoare la confluenţa celor două râuri,Someşul Mare şi Şieul, cât şi la 

încrucişarea unor importante artere de circulaţie rutieră şi feroviară, oferind oamenilor condiţii 

optime de trai din cele mai vechi timpuri şi pâna în prezent. 

 Aşezare de seamă la întâlnire de ape şi drumuri, în vechime reşedinţă cnezială ,apoi ecleziastică 

şi feudală, cu cetate în Evul Mediu ,târg şi oraş în epoca contemporană, oraşul Beclean este 

atestat documentar din anul 1235, însă istoria localităţii este cu mult mai veche. Specialiştii 

atestă locuirea acestor teritorii în epoca paleolitică (aprox.50.000 ani înainte de Hristos), 

continuarea şi dezvoltarea în neolitic (aprox.5500-l900 ani înainte de Hristos), în epoca bronzului 

(1700-1150 înainte de Hristos). Exploatarea antică de sare descoperită în zona Băilor Figa, cu o 

vechime de peste 3000 de ani, este cea mai importantă descoperire arheologică a ultimilor ani, 

din întreaga Europă Centrală şi de Est. 

           Descoperirile arheologice dovedesc existenţa pe teritoriul Becleanului a unor puncte 

fortificate(cetăţi), de exemplu pe "Varba" la est de Coldău ,descoperită în secolul XIX şi recenta 

descoperire, la sfârsit de secol XX pe dealul "Bileag", unde a fost descoperită o cetate dacică, de 

catre cercetători ai Universitãţii din Cluj-Napoca şi ai Muzeului Judeţean Bistriţa- Năsăud.  
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La începutul Evului Mediu, ca mijloc de protecţie împotriva deselor incursiuni tătare au 

fost ridicate în zonă iniţial palisade şi valuri de pământ. Cetatea a fost construită ulterior, pe 

cheltuiala familiei nobiliare Bethlen, de care se leagă numele localităţii. În timpul revoltei 

curuţilor (1703-1711) cetatea a fost serios afectată. 

          Domeniul nobiliar din Beclean este continuatorul celui clerical sau bisericesc catolic, care, 

desigur, prin donaţie regală, a intrat în posesia nobililor Apaffi din Nuşeni, ajunşi la conducerea 

comitatului Solnocul Interior în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Trebuie  să ţinem seama 

că la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul celui umător, cnezatul Văii Meleşului cu centrul la 

Villa Magna (Satul cel Mare zis apoi Nagy Falu şi apoi Nuşfalău, Nuşeniul de azi ,a devenit, prin 

înnobilarea căpeteniei locale româneşti, domeniul feudal al familiei Apa, iar mai tarziu Apaffi. 

 Familia Bethlen se constituie în urma dezmembrării domeniului nobiliar al Apaffeştilor 

din Nuşeni, alcătuit din 22 de sate si moşii. Cu privire la familia nobiliară Bethlen,istoricul 

George Bariţiu arăta că a fost "de origine româna însă renegată", desigur ca urmare a funcţiilor 

avute , a înnobilării şi atribuirii de moşii. Domeniul cetăţii cuprinde în anii 1576,1577 şi 1589 

importante părţi din satele Beclean, Măluţ, Sânmărghita, Rusu de Jos, Figa, Malin, Bozieş, 

Cheţiu, Enciu, Morut, apoi curtea nobi1iară de la Săsarm cu satele ei: Căianu Mare şi Mic, 

Dobric şi Dobricel, Ciceu-Poieni, Ilişua, Agrieş, Curtuiuş, Mireş, Spermezeu, Dumbrăviţa, 

Piatra, Chiuza şi Beclenuţ, precum şi curtea nobiliară din Sânpetru cu satele şi o parte din moşiile 

Urmeniş, Milăşel, Pokocza, Tusin, Dâmbu, Budesti, Sanicoară, Lacu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

În anul 1848 generalul revoluţionar Józef Bem a obţinut la Beclean o victorie asupra trupelor 

imperiale austriece. 

 Becleanul s-a făcut cunoscut în lume, nu numai prin faptul că era o aşezare cu numele 

"Beclean pe Someş", un important nod de drumuri şi căi ferate, de ape (Someşul şi Şieul), dar şi 

ca "târg", loc de întâlnire pentru schimburi comerciale pentru popu1aţia din zonă şi de mai 

departe, fiind un important centru comercial încă din vechime, astăzi fiind renumite "târgurile de 

ţară ",organizate de 2-3 ori pe an, dar şi organizarea săptămânală ,(miercurea), a unor târguri în 

care populaţia din zonă îşi valorifică produsele obţinute din agricultură,creşterea animalelor şi 

meşteşugărit.  

Situl arheologic salifer de la Beclean - Băile Figa, judeţul Bistriţa – Năsăud 

În nord-estul Transilvaniei, în partea de vest a judeţului Bistriţa-Năsăud, aproximativ la 

jumătatea distanţei între oraşul Beclean şi satul Figa, la aproximativ 300 m vest de drumul care 

leagă aceste două localităţi, într-o depresiune în forma de pâlnie cu diametru de circa 500 de m 

se află situl arheologic Băile Figa, denumirea datorată funcţionării aici a unor băi cu apă sărată. 

Situl cuprinde partea superioară a văii Pârâului Sărat, ce curge printre dealuri domoale. 

Depresiunea se află deasupra unui zăcământ de sare gemă deosebit de consistent care se 

află la adâncimi accesibile, de 1,5 - 3 m de la suprafaţa actuală a terenului. După aprecierea 

geologilor, acest zăcământ este gros de circa. 1,6 km şi are diametru de circa 1 km. La suprafaţa 

terenului se observă numeroase manifestări saline: nămoluri sărate, izvoare, bălţi şi cursuri de 

apă sărată, precum şi vegetaţia halofilă. 

Urmele antropogene se observă la suprafaţa terenului şi cuprind o serie de cavităţi şi 

movile răspândite pe o arie de aproximativ 260 m (nord - sud) x 160 m (est - vest). Urmele de 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethlen&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curu%C5%A3i
http://ro.wikipedia.org/wiki/1703
http://ro.wikipedia.org/wiki/1711
http://ro.wikipedia.org/wiki/1848
http://ro.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bem
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exploatare a sării există şi în albia pârâului, aici observându-se numeroase elemente de 

construcţii şi amenajări din lemn. 

În prezent încă nu este clară vârsta şi destinaţia acestor amenajări şi construcţii. Mai mult, 

deocamdată nu se ştie dacă toate aceste elemente sunt sau nu contemporane între ele. 

În anul 1977 geologul bistriţean Ioan Chintăuan a descoperit în partea superioară a albiei 

pârâului o aşa-zisă ,,troacă“ de lemn. În prima publicaţie, descoperitorul acestei ,,troace“ a 

comparat-o cu obiectul similar descoperit la Valea Florilor lângă Turda şi atribuit secolelor II î. 

Hr. - sec. I d. Hr. 

În vara 2005, pentru prima dată, situl a fost examinat de arheologi profesionişti, dr. 

Valerii Kavruk (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe) şi prof. Anthony F. 

Harding (Universitatea Exeter, Marea Britanie). Cu acest prilej, toată depresiunea a fost 

examinată în vederea stabilirii caracterului, întinderii, gradului de conservare precum şi a 

încadrării cronologice a vestigiilor arheologice. 

Prin grija arheologului britanic prof. A.F. Harding, în laboratorul din Gröningen a fost 

efectuată analiza C 14 asupra unor fragmente ale troacei din Băile Figa, fiind stabilită vârsta 

acesteia la circa 3000 de ani, adică în jurul anului 1000 î. Hr. 

În vara anului 2006, A.F. Harding şi V. Kavruk au identificat în albia Pârâului Sărat de la 

Băile Figa cel puţin încă trei piese oarecum similare cu ,,troaca“ descoperită de Ioan Chintăuan. 

Dincolo de urmele unor construcţii, amenajări şi instalaţii de lemn, în albia cursului principal al 

Pârâului Sărat au fost descoperite câteva ,,ciocane de minerit şi un fragment de topor, lucrate din 

piatră. Totodată, în albia Pârâului Sărat au fost recoltate o serie de mostre de la urmele unor 

construcţii de lemn. 

În anii 2007 - 2009, au fost efectuate săpături arheologice sistematice coordonate de dr. 

Valerii Kavruk (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni) şi dr. Anthony F. Harding 

(Universitatea din Exeter, Marea Britanie). Membrii în colectivul de cercetare au fost: Dan 

Buzea, Adela Mateş, Radu Zăgreanu (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni), George 

Marinescu (Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud), Dan Ştefan, Magdalena Ştefan, 

Cătălin Constantin (Universitatea Bucureşti) şi Tomasz Wazny (Universitatea Cornell, SUA). 

,,Troacele de lemn“- specialiştii care s-au referit în decursul anilor la ,,troacele“ de tipul 

celor de la Valea Florilor şi Băile Figa, cred că acestea au fost utilizate pentru exploatarea sării. 

Însă opiniile în ceea ce priveşte funcţionalitatea lor sunt contradictorii. Astfel, I. Al. Maxim, 

F.Wollman şi A.Rustoiu susţin că acestea au fost utilizate pentru dirijarea jeturilor de apă cu care 

se săpau havajele pentru desprinderea blocurilor de la masivele de sare. 

În schimb, I. Chintăuan crede că obiectele de acest tip au fost folosite pentru evaporarea 

apei sărate. Sforile descoperite în interiorul troacei de la Băile Figa par să fie unul dintre 

argumentele în acest sens. Însă, soluţia definitivă este încă departe de a fi găsită. Sunt necesare 

date noi privind contextele arheologice ale astfel de piese şi efectuarea unor experimente în acest 

sens. 
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,,Ciocanele de minerit“ - pe toate ciocanele se observă canale gravate în piatră care au 

fost necesare legării acestora de cozi. La ce în mod concret au fost folosite aceste ciocane? La 

spargerea blocurilor de sare? La înfigerea parilor în pământ? Sau poate pentru alte scopuri? 

Răspunsul la aceste întrebări poate fi dat doar după ce prin cercetările sistematice se va clarifica 

contextul arheologic şi geologic mai precis din care provin aceste obiecte. Încă nu se ştie dacă 

aceste obiecte sunt sau nu contemporane cu construcţiile şi amenajările de lemn. Deocamdată, 

referitor la destinaţia şi încadrarea cronologică a acestor ciocane nu avem alte date decât cele pe 

care ni le oferă analogiile existente în alte locuri. Acestea sugerează că ciocanele de la Băile Figa 

datează din epoca bronzului (aproximativ între circa 2.500 şi 800 ani î. Hr.) şi că ele au fost 

destinate exploatării miniere. În aceste condiţii, este posibil ca ciocanele să fi fost contemporane 

cu ,,troaca“. 

  Importanţa descoperirilor 

Situl arheologic de la Băile Figa, în lumina constatărilor de până acum, pare a fi în 

prezent cel mai relevant din Transilvania şi unul dintre cele mai importante din întreaga România 

în ceea ce priveşte cercetarea exploatării preistorice a sării. 

În urma cercetărilor efectuate în perioada 2005-2009 s-a constatat că situl reprezintă un 

ansamblu de vestigii ale exploatării sării începând din perioada preistorică, până în zilele noastre. 

Datarea a circa 40 de mostre de lemn prin metoda C14, efectuată în laboratoarele prestigioase din 

Gröningen, Heidelberg şi Oxford, precum şi cercetarea dendrocronologică asupra a circa 80 de 

trunchiuri de copaci efectuată la Universitatea Cornell (SUA), au scos în evidenţă următoarele 

secvenţe arheologice: finalul bronzului timpuriu (circa 2200 î.Hr.); epoca bronzului 

mijlociu (circa 1800 î.Hr.); prima epocă a fierului (circa 400-250 î.Hr..); perioadă romană târzie 

şi postromană; secolul XIX. 

Evident în viitor vor fi selectate şi analizate şi alte mostre de lemn în vederea precizării 

încadrării cronologice a vestigiilor arheologice de la Băile Figa. Pe parcursul săpăturilor au fost 

descoperite şi fragmente ceramice izolate, de factură neo-eneolitică (mileniile V -IV î.Hr.), ceea 

ce sugerează că exploatarea sării în acest loc a început chiar din această perioadă. 

Dincolo de valoarea ştiinţifică a sitului de la Băile Figa, acesta are un potenţial turistic 

deosebit, cu atât mai mult cu cât în vecinătatea lui a fost amenajată o staţiune balneară. 

Amenajarea acestei staţiuni deschide perspective promiţătoare de integrare a vestigiilor 

arheologice de la Băile Figa în sfera serviciilor turistice. Această perspectivă conferă cercetărilor 

efectuate la Băile Figa, dincolo de aspectele strict ştiinţifice, o dimensiune social - economică. 

 

 

Capitolul VI.  PREZENT  

 
 În prezent oraşul Beclean este o localitate importantă din nordul Transilvaniei, provincie 

istorică renumită a României. Centru economic şi turistic aflat în plină dezvoltare, al doilea oraş 

ca mărime al judeţului Bistriţa-Năsăud, prezintă o serie de atracţii şi obiective de interes 

deosebit, atât din punct de vedere economic cât mai ales din punct de vedere turistic. 

Oraşul Beclean este situat în partea de nord a Podişului Transilvaniei, între Dealurile 

Ciceului si Dealurile Lechinţei, la confluenţa râurilor Someşul Mare cu Şieul, fiind străbătut de 
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D.E. 578 (DN 17) aflându-se la o distanţă de 36 km faţă de Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-

Năsăud. 

 Oraşul Beclean este un important nod de cale ferată, fiind străbătut de magistralele Baia-

Mare – Bucureşti, Iaşi – Cluj – Timişoara şi Bucureşti – Sighetu-Marmaţiei. 

 Localitatea Beclean a fost declarată oraş la data de 17. 02. 1968. 

 În partea de nord şi nord-vest Becleanul este mărginit de râul Someşul Mare şi dealuri 

împădurite iar la sud, sud-est şi sud-vest de coline împădurite sau acoperite cu vegetaţie ierboasă. 

 Are o suprafaţă totală de 5957 ha, împreună cu cele 5 localităţi componente: Figa la 5 

Km (sud-est), Rusu de Jos la 2 Km (sud) şi Coldău la 1 Km (vest), Valea Viilor şi Beclenuţ. 

 Limitrofe oraşului Beclean se află: la est comuna Şintereag şi Şieu-Odorhei, la sud 

comuna Nuşeni, la vest comuna Uriu iar la nord comuna Căianu Mic şi Chiuza. 

 Teritoriul oraşului este traversat de un număr însemnat de drumuri de interes naţional, 

judeţean şi local astfel: 

- Drumul European E 576, respectiv DN 17 (Cluj-Napoca – Dej – Beclean – Bistriţa – 

Vatra Dornei – Suceava); 

- Drumul Naţional 17 D: Beclean – Salva – Vişeul de Sus – Sighetul Marmaţiei; 

- Drumul Judeţean din DN 17: Şintereag – Lechinţa – Sânmihaiul de Câmpie; 

- Drumul Judeţean 172 A: Beclean – Nuşeni – Chiochiş – Ţaga – Gherla; 

- Drumul Judeţean 172 F: Beclean – Măluţ – Braniştea – Dej. 

 - peste 45 străzi asfaltate în proporţie de 85 %. 

 Oraşul Beclean, inclusiv satele aparţinătoare are o populaţie de circa 11.000 de persoane 

din care 83,9 % sunt români, 15,6 % maghiari şi 0,5 % alte naţionalităţi. 

 În funcţie de religia declarată, 71,3 % sunt ortodocşi; 13,9 % reformaţi; 6,8 % 

penticostali, 0,3 % greco-catolici; 1,3 % baptişti; 1,6 % romano catolici, 1,4 % adventişti; 0,8 % 

alte confesiuni.  

 Oraşul Beclean şi satele aparţinătoare însumează peste 3275 gospodării ale populaţiei, cu 

o suprafaţă totală de 5957 ha, din care 3659 ha suprafaţă agricolă (1792 ha arabil, 784 ha păşune, 

1037 ha fâneţe, 44 ha livezi şi 2 ha vii. 

 

 

CAPITOLUL VII.  POPULAŢIE 

 

Populaţie, gospodării şi clădiri oraşul Beclean 
LOCALITATE POPULAŢIE STABILĂ Din care Numărul  

gospodăriilor  

populatţei 

Numărul 

mediu de 

persoane pe 

o gospodărie 

Numărul 

clădirilor 

Din care 

Populaţia stabilă din gospodării 

Ambele 

sexe 

Masculin Feminin Ambele 

sexe 

Masculin Feminin Clădiri 

cu 

locuinţe 

BECLEAN 10404  5091 5313  10016  4876  5140  3510  2,85  2068  2057  
 

Populaţia oraşului în anul 2015 se prezintă astfel:  

LOCALITATE BECLEAN COLDĂU FIGA RUSU 

DE JOS 

TOTAL 

POPULAŢIE 8945 635 506 318 10404 
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Populaţia cartierelor aparţinătoare este prezentată în următorul tabel : 

LOCALITATE COLDĂU FIGA RUSU DE JOS TOTAL 

CARTIERE 

POPULAŢIE 635 506 318 1459 

 

Populaţia stabilă, după principalele limbi materne: 
Localitate Populaţia 

stabilă, 

total 

Din care, limba maternă 

română maghiară romani germană ucraineană 

 

Limbă maternă 

nedeclarată 

Beclean 

10404 

 

8830 

 

1413 

 

122 

 

3 

 

6 

 

27 

 

După religie, situaţia rezultată la recensămât se prezintă astfel: 

Religia Total oraş Total 

cartiere 

Total 

Coldău 

Total Figa Total Rusu 

de Jos 

Total 

Ortodoxă 6229 1081 296 483 302 7310 

Romano – 

Catolică 

 

102 41 38 1 2 143 

Greco -

Catolică 

288 25 15 - 10 313 

Reformată 1026 220 218 - 2 1246 

 

Evanghelică 

luterană 

3 1 1 - - 4 

Unitariană 1 - - - - 1 

Creştină de 

rit vechi 

1 - - - - 1 

Baptistă 149 2 - 2 - 151 

Penticostală 830 45 41 3 1 875 

Adventistă 

de ziua a 

şaptea 

117 29 25 4 - 146 

Creştină 

după 

Evanghelie 

1 9 - 9 - 10 

Evanghelică 1 4 - 4 - 5 

Musulmană 1 - - - - 1 

Mozaică 13 - - - - 13 

Martorii lui 

Iehova 

51 - - - - 51 

Alte religii 21 - - - - 21 

Fără religie 15 2 1 - 1 17 

Ateu 2 - - - - 2 

Nedeclarat 94 - - - - 94 

Total oraş 8945 1459 635 506 318 10404 
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Situaţia comparativă a unor indicatori rezultaţi în urma centralizării rezultatelor recensământului, 

2011, faţă de 2002, şi 2002 faţă de recensământul din 1992: 

 1992 2002 2011  % 1992 % 2002 

Numărul clădirilor 1.475 1.779 2.086 120,6 117,3 

Numărul locuinţelor 3.198 3.569 3.991 111,6 111,8 

Camere de 

locuit 

număr 7.741 9.300 10.996 120,1 118,2 

suprafaţa 114.005 142.074 173.905 124,6 122,4 

Numărul gospodăriilor 3.132 3.275 3.541 104,6 108,1 

Populaţia stabilă 11.606 10.930 10.404 94,2 95,2 

 

Populaţie ca număr, structura demografică, mişcarea naturală: 

          Localităţi 

 

Detalii 

Beclean Coldău Figa Rusu 

de Jos 

Total oraş d.c. 

 După sex mişcare 

M F Născ Dec. 

 

 

 

 

 

Total 

populaţie 

2002 9378 726 474 352 10930 5264 5666   

2003 9843 951 755 484 12033 5737 6296 354 109 

2004 8939 864 687 440 10930 5301 5629 292 119 

2005 8928 864 687 440 10919 5290 5629 85 87 

2006     11890 5792 6098 97 68 

2007     11950   236 119 

2008     12000   211 126 

2009     11369 5528 5841 227 115 

2010        185 138 

2011 8945 635 506 318 10404 5011 5393 180 116 

2012     10564   89 82 

2013     10402 5090 5312 94 88 

 

 

2014     10412   90 82 

2015     10403   48 57 

 

Populaţia oraşului este conformă datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, conformă 

datelor furnizate de SPCLEP Beclean, iar pentru anul 2011 conform Recensământului populaţiei 

şi al locuinţelor. 

Densitatea cea mai mare a populaţiei este în oraş, aglomerările cele mai mari de persoane sunt în 

centru, concentrarea cea mai mare fiind în cele două mari zone de blocuri. 

 

 

            Capitolul VIII.  TERITORIU 

 

- suprafaţa totală a oraşului  5957 ha   

  din care : 

- suprafaţa extravilanului     3234 ha                                                           

- suprafaţa intravilanului        720 ha                       

- teren neagricol                     609 ha 

- păduri                                 1394 ha 
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1.  Suprafaţa totală a localităţii – 59,57 (kmp) din care: 

 

 

Total 

(ha) 

 

Intravilan 

(ha) 

 

Extravilan 

(ha) 

 

Suprafaţă 

locuită (ha) 

 

Luciu de 

apă 

(ha) 

 

Sp. verzi şi 

zone de 

agrem 

(ha) 

Supraf. sp. 

verde 

mp/cap 

locuitor 

5957 957,4 4999,6 957,4 118 32,89 27,4 

 

      2.    Suprafaţa totală a spaţiului verde aferent oraşului (aşa cum este el definit în Legea nr. 

24/2007) şi  corespunzător PUG-ului (în ha.) defalcată în componentele sale , respectiv: 

 I. - parcuri (ha) – 13,35 

 II. - scuaruri (ha) - 10 

 III. - aliniamente plantate - 2 

- altele (ha) – 7,54 

    

      3.    Zone de agrement pentru cetăţenii localităţii, menţionând: 

– denumire- Zona de agrement Figa 

– suprafaţă (ha) - 5 

– cine le gestionează - Direcţia de gospodărie comunală. 

 

      4.    Drumuri şi căi de  acces – lungime (km.) – 65; stare (asfaltat, pietruit, etc.) -tip (drum 

naţional, drum judeţean, comunal), lucrări efectuate, inclusiv km. de drum introduşi în circuit în 

2008: 

 

DRUMURI ŞI CĂI DE ACCES, TOTAL km. - 65                                        Din care: 

DN (km.) 11 DJ (km.)  14 DL (km.) 40 

 asfaltate pietruite altceva asfaltate pietruite altceva 

Lucrări efectuate în 2008       - -       2       5 20 - 

Lucrări efectuate în 2011 - - - 4 22 - 

Lucrări efectuate în 2012 - - - 2 - - 

Lucrări efectuate în 2013 - - - - 12 - 

       

Lucrări efectuate în 2014 1 - - 1 15 - 

  

Lucrări efectuate în 2015 - - - 4 20 - 

 

      5.    Suprafaţa de pădure aferentă localităţii (ha.) – 1394  defalcată pe tip de proprietate 

(privată, de stat), numele şi datele de contact ale ocolului silvic care le gestionează; 

Beclean            - 759 ha. Ocolul silvic Beclean 

                                        Ocolul silvic Lechinta 

-    Coldău             – 119 ha. Ocolul silvic Beclean 

-    Figa                 -  440 ha. Ocolul silvic Bistrita 

-    Rusu de jos     -    76 ha. Ocolul silvic Lechinta 
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      6.    Ocolul silvic Beclean: 

proprietate de stat - 230 ha. 

proprietate comunală - 290 ha. 

proprietate persoane fizice – 60 ha. 

 

 

      Capitolul IX.   SPECIFIC REGIONAL ŞI  LOCAL 

 

Oraşul Beclean, la est se învecinează cu comunele Şintereag şi Şieu-Odorhei, la sud cu 

comuna Nuşeni, la vest cu comuna Uriu, respectiv Braniştea şi la nord cu comunele Chiuza şi 

Căianul Mic.  

Oraşul Beclean este situat în partea de nord a Podişului Transilvaniei, între Dealurile 

Ciceului şi Dealurile Lechinţei, la confluenţa râurilor Someşul Mare cu Şieul, aflându-se la o 

distanţă de 36 km faţă de Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud care la nord se învecinează 

cu judeţele Maramureş şi Suceava, la vest cu judeţele Maramureş şi Cluj, la sud cu judeţul Mureş 

iar la est cu judeţul Suceava.  

Oraşul Beclean este un nod important de comunicaţii rutiere şi feroviare. Teritoriul oraşului 

este traversat de un număr însemnat de drumuri de interes naţional, cum ar fi E 576 respectiv DN 

17, unde pot apărea unele dezastre prin surprindere sau accidente chimice provocate de accidente 

rutiere sau feroviare. 

 

 

Capitolul X.  CĂI  DE TRANSPORT 

 

Oraşul Beclean este un nod important de comunicaţii rutiere şi feroviare. 

 

a. Căi de transport rutiere.  

Teritoriul oraşului este traversat de un număr însemnat de drumuri de interes naţional, judeţean şi 

local, cum ar fi:  

Drumul European E 576, respectiv DN 17 (Cluj-Napoca – Dej – Beclean – Bistriţa – Vatra 

Dornei – Suceava) ce traversează oraşul pe o lungime de 8 km cu un carosabil de 9 m, pe tip de 

îmbrăcăminte de beton asfaltic; 

 

Drumul Naţional 17 D: Beclean – Salva – Vişeul de Sus – Sighetul Marmaţiei; 

Drumul Judeţean 151 din DN 17: Şintereag – Lechinţa – Sânmihaiul de Câmpie 

Drumul Judeţean 172 A: Beclean – Nuşeni – Chiochiş – Ţaga – Gherla; 

Drumul Judeţean 172 F: Beclean – Măluţ – Braniştea – Dej.; 

Drumul Judeţean 172: Beclean – Figa – Agriş. 

Şi peste 45 străzi asfaltate în proporţie de 85 %.   

 

Există în oraşul Beclean următoarele categorii de străzi: 

 - străzi magistrale categoria a I-a: 

DN 17 D pe o lungime  de 11 km cu carosabil de 9 m pe tip de îmbrăcăminte de beton asfaltic; 

DJ pe o lungime de 14 km cu carosabil de 7 m pe tip de îmbrăcăminte de beton asfaltic; 

- străzi categoria a II-a – de legătură – pe o lungime de 7 500 m cu carosabil de 7 m pe tip de 

îmbrăcăminte de beton asfaltic şi pietriş; 
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- străzi categoria a III-a – colectoare – pe o lungime de 19 410 m cu carosabil în medie 6 m pe tip 

de îmbrăcăminte asfaltică, pietriş şi drum de pământ; 

 - străzi categoria a IV-a – de deservire locală – pe o lungime de 21 460 m cu carosabil în 

medie 6 m cu îmbrăcăminte drum pavat, îmbrăcăminte asfaltică şi pietruit. 

 Precizăm că nu există rute speciale de transport pentru materiale periculoase, transportul 

acestora făcându-se pe DN 17 ce traversează oraşul. Starea drumurilor este foarte bună (DN), în 

general bună cu măsuri de plombare a gropilor apărute în urma iernii (pe celelalte artere şi 

străzi). 

 

b. Căi de transport feroviare. 

Staţia CF are un număr de 12 linii, iar lungimea celor 2 linii ce traversează oraşul este de 7,2 km. 

Suprafaţa totală aparţinând CFR este de 7,38 ha. 

Din cele 12 linii, 7 linii sunt de circulaţie şi sunt prevăzute cu fir de contact, o linie de circulaţie 

fără fir de contact, iar o linie pentru acumulări de vagoane. Linia 1 este folosită ca rampă de 

încărcare - descărcare.  

Există o linie de circulaţie care leagă zona industrială de staţia CF şi două capete linii pentru 

montaje macaze şi tronsoane linii. 

Este amenajată o clădire specială pentru drezină pantograf la E.L.F. (fire contact) cu linie de 

acces în interiorul clădirii. 

 

c. Căi de transport aerian. 

Oraşul Beclean, nu dispune de aeroport, cele mai apropiate aeroporturi de trafic intern şi 

internaţional fiind cele din oraşele Cluj-Napoca (90 km) şi Târgu-Mureş (115 km). 

 

 

 

d. Reţele de conducte magistrale. 

În oraş există reţele de conducte magistrale – gaze - de medie presiune pe 34,4 km şi 16,181 km 

de redusă presiune. 

 

 

Capitolul XI.  ECONOMIE ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE 

 

Dezvoltarea economică a localităţii şi dezvoltarea zonelor comerciale: 

Numărul total al agenţilor economici care activează în 2015 în localitate sunt 553 din care 10 au 

activităţi de producţie şi 65 au activităţi de comerţ. 

Zonele industrializate/ramuri. 

În prezent, în oraşul Beclean pe lângă instituţiile publice de interes local (administraţie, 

învăţământ, sănătate, cabinete medicale, farmacii, circă veterinară, birou avocaţi, cultură, 

parohii), profesii libere, asociaţii familiale, funcţionează în jur de 600 agenţi economici, societăţi 

comerciale cu profil de activitate de producţie, servicii, comerţ, transporturi, agricultură, 

construcţii, finanţe-bănci şi diferite fundaţii. 

În sud-vestul oraşului este dezvoltată o zonă industrială pe profil de producţie materiale 

feroase – producţie şi trefilare, filatură – prelucrări textile, mobilier, marochinărie, producţie 

obiecte metale neferoase şi creşterea păsărilor – carne, ouă. Ramura cu ponderea cea mai mare în 

producţia industrială este industria metalurgică – producţii materiale feroase, urmată de industria 

textilă şi creşterea păsărilor. 
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Cea mai mare parte a producţiei industriale se realizează în operatori economici cu 

capital privat. 

În afara zonei industriale, la nivel de oraş ponderea cea mai mare o ocupă comerţul cu 

capital privat, la care putem amintii serviciile prestate de E On Gaz, SC Electrica SA. SC 

Romtelecom SA, SC UPC SRL, NEXT GEN, DOLCE, cât şi de producţie SC Panfod Dany SRL 

– morărit, SC Valybia SRL, SC Vil-Deneş SRL, SC Maxian SRL – panificaţie, adăugând 

societăţile de transporturi private şi Staţia CF – transporturi. 

          În oraşul Beclean funcţionează circa 600 de societăţi comerciale înregistrate la Registrul 

Comerţului,dintre care cele mai importante sunt:  SC Dan Steel SA, SC UPC Astral SRL, SC  

Profing Dr. Com SRL, SC Aquabis SA, SC Badoc SRL, SC Corex Prima SRL, SC Corex Unic 

SRL, SC Megatitan SRL, SC Sandy Cola SRL, SC Euroservice SRL, SC Romfulda SRL, SC 

CML.RO SRL, SC. Transorbatika SRL, SC Cosma SRL, AF Afrim Ioan, SC Borosstyle SRL, 

SC Miron Construct SRL, SC Micodi Asigurari SRL, SC Mirebon SRL, SC Mireti SRL, SC 

Neira SRL, SC Panfod Dany SRL, SC Prima Construct SRL, SC Trading Metal SRL, SC 

Valybia SRL, SC Mavidac SRL, SC Idrofond SRL, SC Brădet SRL, SC Induchim ABC SRL, 

SC Gabi TranSomeş SRL, SC Avicomb Prima SRL, SC Vil-Deneş SRL, SC Mobila Center 

SRL, SC Serenia Lux SRL, SC InterInvest Group SRL, SC TGM Spedition SRL, SC Forum 

Media SRL, ş.a.m.d.  

Numărul mare de societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în oraş, într-o gamă 

extrem de diversificată de domenii şi specialităţi, sunt o dovadă a potenţialului şi posibilităţilor 

pe carte îl oferă mediul economic şi de afaceri din oraşul Beclean şi zona înconjurătoare. 

Activităţile de comerţ se desfăşoară de către unităţi private care s-au dezvoltat după anii 

1990 cu preponderenţă în vechile spaţii comerciale existente, dar şi în noi spaţii amenajate şi 

modernizate de mărime mică şi medie. Un mare spaţiu privatizat integral cu o mare varietate de 

produse alimentare, electrocasnice, tehnico-sanitare, cosmetice şi de igienă cu un comerţ civilizat 

este MEGA PROFI iar din 2011 s-a dat în funcţiune un centru comercial PENNY MARKET, iar 

din octombrie 2015 s-a deschis la parterul hotelului „Someş”  un nou centru comercial „PROFI 

ROM FOOD SRL ”. 

Comerţul en detail şi en gros este privatizat integral şi se desfăşoară în condiţiile impuse 

de reglementările legale. Cea mai mare problemă o reprezintă activitatea comercială în 

localităţile componente,fiind puţin mai slab dezvoltată şi contribuind la scăderea calităţii vieţii în 

aceste localităţi.  

În ce priveşte oferta de legume-fructe proaspete în oraşul Beclean, funcţionează două 

pieţe agro-alimentare (Piaţa Mare care funcţionează o zi pe săptămână – miercurea – , şi Piaţa 

Mică care funcţionează zilnic ) unde se desfac şi produse industriale şi neindustriale care, deşi au 

fost modernizate, nu corespund standardelor unui comerţ civilizat. Comerţul en-gros cu legume 

şi fructe proaspete este organizat, existând un loc special amenajat în acest sens.  

Serviciile oferite  sunt diversificate, acoperind aproximativ toată gama necesară. Astfel 

oferta de servicii se axează pe domeniile: 

• întreţinerea şi reparaţiile de autovehicule; 

• reparaţii şi întreţinere birotică; 

• săli şi terenuri de sport; 

• ateliere de coafură şi cosmetică; 

• reparaţii încălţăminte; 

• optică, ceasornicărie, servicii funerare şi altele. 

Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare. 

In zona industrială a oraşului, în ce priveşte depozitarea substanţelor, soluţiilor şi materialelor 

folosite în procesul tehnologic enumerăm: 
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SC „DAN STEEL GROUP” SA – producere a metalelor feroase sub forme primare şi 

semifabricate: topire-turnare fontă, laminare oţel, trefilare sârmă, zincare sârmă, confecţionare 

plase sudate şi panouri de gard, împletituri de sârmă, cuie şi sârmă ghimpată: 

– depozite acizi – acid sulfuric – 2 rezervoare de câte 36 mc cu cuve de retenţie cu posibilităţi de 

închidere şi stopare. 

                     - acid clorhidric – 1 rezervor de 20 mc cu cuvă de retenţie 

cu posibilităţi de închidere şi stopare. 

  - depozit special – var calcic hidratat – transport vagonabil cu descărcare 

pneumatică în 3 silozuri de 42 tone. Plus un rezervor de 10 tone. 

              - băile de zincare şi de decapare cu soluţii diluate sunt alimentate pe trasee 

speciale din depozit la băi, după standarde, nu se consideră periculoase. 

  - iaz decantor de 66.100 mc, situat în partea de sud a societăţii. 

SC „GRUPPO UNO” SRL – producerea de articole de marochinărie şi voiaj. 

SC „ARPATEX” SRL – asigurarea instalaţiilor aferente construcţiilor pentru două fabrici de 

textile amplasate în aceeaşi construcţie: 

SC „VITESSE” SRL -  producţia de ţesături din fire natura şi artificiale şi vopsirea acestora. 

SC „FILECA INDUSTRY” SRL – producţia de fire filate neprelucrate şi vopsite, din lână pură 

sau combinate din lână cu alte fibre. 

SC „IDROFOND” SRL –  turnătorie metale neferoase. 

SC „GPSESA” SRL – Secţie pentru tapiţerie din piele – confecţionarea şi montare tapiţeriei din 

piele pentru mobilă. 

 
 

Capitolul XII.   FORŢA DE MUNCĂ 

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea 

protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării 

forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. 

         Măsurile prevăzute de această lege au drept scop realizarea următoarelor obiective pe piaţa 

muncii: 

          a) prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia; 

          b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 

          c)sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei; 

d) asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; 

e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 

f)stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 

g) îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice; 

h) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se 

produc în economia naţională; 

i) protecţia persoanelor în cadrul asigurărilor pentru şomaj. 

A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud, parte activă pe piaţa forţei de muncă zonale, a avut 

permanent în vedere, prin toate acţiunile întreprinse implementarea strategiei privind combaterea 

şomajului, strategie ce are ca ţintă diminuarea efectelor fenomenului şomajului şi  activizarea 

resurselor de muncă neocupate. Şomerii neindemnizaţi sunt, de regulã, persoane care fie cã au 

ieşit din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj fără a se putea încadra, fie că nu au lucrat 

cel putin 12 luni în ultimii doi ani şi nu au dreptul să li se acorde această indemnizaţie. Se 
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evidenţiazã tendinţa clarã de aplatizare a curbei ratei şomajului şi de menţinere a acesteia la 

nivelul cel mai scãzut din ultimii ani. 

Acest fenomen  are  explicaţia  în capacitatea economiei de a reîncadra mai mulţi şomeri 

ca urmare a creşterii economice continue cât şi în efectul pozitiv al aplicãrii mãsurilor active 

cuprinse în Legea nr. 76/2002. Pentru persoanele disponibilizate, protecţia socialã s-a realizat 

prioritar prin implementarea mãsurilor active, în vederea angajãrii lor pe locurile de muncã 

vacante şi/sau nou create ca urmare a cresterii economice, dezvoltãrii economiei la nivel zonal si 

national, implementãrii programelor de investitii, dar şi prin acordarea indemnizaţiei de şomaj şi, 

în unele cazuri, a veniturilor de completare stabilite prin actele normative în vigoare.Piata muncii 

nu a suferit dezechilibre majore datoritã, în primul rând, continuãrii cresterii economice care a 

consolidat locurile de muncã existente în unele ramuri si a generat noi locuri de muncã. În 

concluzie, se poate afirma, fără echivoc, că în anul 2015 evolutiile înregistrate pe piata muncii au 

atins parametrii de normalitate ceea ce ne îndreptăteste sã credem că somajul a fost gestionat 

eficient în condiţiile evoluţiei socio-economice din România si devine un fenomen ţinut sub 

control. 

S-a acordat o atenţie sporită forţei de muncă tinere, deoarece tinerii sunt cei mai în măsură de a 

se ajuta singuri - prin capacitatea lor de a asimila rapid cunoştintele necesare  - şi pot face rapid 

proba eficienţei serviciilor noastre astfel încât agenţii economici să capete încredere în noi şi să 

ne solicite într-un mod din ce în ce mai intens, dând şanse din ce în ce mai mari şi celorlalte 

categorii de personal. 

Autorităţile publice locale au încheiat cu A.J.O.F.M. convenţii conform art.78 din Legea 

nr.76/2002, prin care s-au subvenţionat cheltuielile cu forţa de muncă, cheltuieli efectuate în 

cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru 

executarea unor lucări de interes pentru comunităţile locale. Centrul de formare profesională din 

Beclean funcţionează de câţiva ani în oraşul nostru cu ateliere şcolare amenajate în trei spaţii 

destinate pregătirii practice în cazul dulgherilor, zidarilor şi a fierarilor-betonişti, o sală de curs, 

un vestiar şi un grup sanitar, iar la etaj există trei birouri (două ale Agenţiei Locale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Beclean şi unul pentru centrul de formare), o sală de curs, o magazie 

şi o arhivă. Activitatea de formare profesionala este o masura activa de stimulare a ocuparii fortei 

de munca, avand ca scop final adaptarea fortei de munca la cerintele pietei muncii. Formarea 

profesionala trebuie sa le permita unora sa-si schimbe profesia, altora sa-si schimbe meseria, iar 

altora sa dobandeasca o crestere a nivelului de pregatire – perfectionare, in scopul de a raspunde 

unor nevoi reale ale agentilor economici de personal calificat. Masura activa de combatere a 

somajului, asigurand cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, 

calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de 

munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca. 

Formarea profesionala este un proces complex care se adreseaza in general adultilor care 

nu au o experienta reala. De asemenea, se adreseaza oricarei persoane care a fost instruita in 

cadrul sistemului national de educatie si care are nevoie de formare suplimentara pentru a obtine 

un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Activitatea de formare profesionala 

desfasurata prin Centrul de Formare Profesionala Beclean se desfasoara pe baza Planului 

National de Formare Profesionala elaborat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de 

Munca, in baza Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 

ocuparii fortei de munca si a H.G. nr. 377 / 2002.  

A.J.O.F.M. Bistrita - Năsăud are un punct de lucru permanent în oraşul nostru, situat la 

adresa: Beclean, str.Aleea Zorilor, Telefon/Fax: 0263-340941, e-

mail:bistrita_bec@ajofm.anofm.ro. 
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Capitolul XIII.   ÎNVĂŢĂMĂNT 

 

Din punct de vedere statistic, un an şcolar în oraşul Beclean se desfăşoară după cum 

urmează: 

 Colegii - 1 

 Licee Tehnologice – 2 

 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial – 1 

 Grădiniţe de copii – 7 

 Copii înscrişi în grădiniţe – 19 grupe cu 318 copii 

 Elevi înscrişi total – 2515 persoane 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial total – 1121 persoane 

 Elevi înscrişi în învăţământ liceal – 1254 persoane 

 Elevi înscrişi în învăţământ profesional – 116 persoane  

 Personal didactic, auxiliar şi nedidactic total – 294 persoane 

 Personal didactic în învăţământ preşcolar – 26 persoane 

 Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial – 92 persoane 

 Personal didactic în învăţământ liceal şi profesional – 108 persoane. 

 

Anul şcolar se desfăşoară în contextul creşterii calităţii actului educaţional, prin 

asigurarea pregătirii resurselor umane din învăţământul preuniversitar, precum şi prin 

dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente. S-a acţionat la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Bistriţa-Năsăud pentru atingerea următoarelor obiective: asigurarea 

educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; deschiderea sistemului educaţional către societate; 

asigurarea echităţii în educaţie ; asigurarea calităţii proceselor de predare precum şi a seviciilor 

educaţionale; asigurarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar; monitorizarea învăţării 

permanente ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; întărirea dimensiunii europene în 

educaţie şi facilitarea unui acces cât mai larg la resursele educaţionale din Europa. Unităţile din 

învăţământul preuniversitar se înscriu, în zilele noastre, în peisajul învăţământului românesc cu o 

prestigioasă activitate şcolară, distingându-se atât prin orizontul larg de pregătire pe care îl oferă, 

cât şi, prin calitatea corpului profesoral. În acelaşi timp autorităţile publice locale au fost 

motivate şi direcţionate în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii reţelei şcolare, în scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea 

procesului de învăţământ. 

Există în oraşul nostru, în acest moment, un număr semnificativ de unităţi şcolare, care 

reprezintă adevărate modele, etaloane în domeniu, unităţi reprezentative atât pe plan local cât şi 

naţional. 

Astfel, în premieră la Beclean, elevii aflați la distanță de școli (Coldău, Rusu de Jos, alte 

cartiere ale orașului)  sunt aduși la cursuri și după activitățile școlare vor fi transportați acasă cu 

un microbuz școlar, primit de către Primăria locală printr- un program guvernamental. 

De asemenea, datorită proiectelor de accesare a fondurilor europene realizate de către 

Primăria din Beclean, în colaborare cu instituții de învățământ din oraș, elevii au intrat la cursuri 

în două corpuri de clădire proaspăt recepționate în urma unor vaste lucrări de modernizare și 

reabilitare, atât exterioară cât și interioară, astfel a fost inaugurat corpul A din cadrul noului 

Campus Școlar ,,Petru Rareș”de la Beclean, celelalte clase noi fiind cele din corpul C de la  

Liceul Tehnologic Agricol, unde lucrările au fost finalizate în vara anului 2015, recepția fiind 

efectuată la începutul lunii august 2015. 
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Din anul 2016,  50 de săli de clasă noi,complet modernizate  sunt utilizate de către elevii 

de la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” și de către cei ai Colegiului Național ,,Petru Rareș”. 

Este vorba despre iniţiative începute în anii 2008-2009 care şi-au găsit în 2014 circumstanțe 

favorabile de derulare, în condițiile în care Guvernul a realocat pe sectorul învățământ, în baza 

unor contracte existente valabile, fonduri UE rămase neconsumate. La Beclean s-au derulat 

lucrări în valoare totală de 27.802.825,53 lei, din care 24.453.115,90 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă, la o durată de implementare de 15 luni, începând cu 30 septembrie 2014. 

Acestea au constat în extinderea infrastructurii școlare cu un corp nou de clădire, reabilitarea 

celor vechi, realizarea izolației termice și facilitarea accesului la procesul de învățământ a 

persoanelor cu dizabilități locomotorii, prin amenajarea de rampe și grupuri sanitare specifice. 

Practic, în campus se regăsesc săli moderne pentru cursuri (24 în plus faţă de până acum), 

garsoniere pentru dascăli și elevi, internat şi cantină amenajate modern, centrală termică proprie, 

noi ateliere, laboratoare, curte interioară, teren de sport. Investiția vine în întâmpinarea nevoilor 

de mai bine a aproximativ 1500 de persoane, dascăli şi elevi din Beclean şi din 12 comune 

învecinate, care îşi desfăşoară activitatea în cele două unităţi de învăţământ. 

 Tot în cele mai bune condiții se desfăşoară școala și activitățile educative și pentru cei 

mai mici beclenari, cei din grădinițe și clasele primare, precum și cei din clasele gimnaziale, 

toate grădinițele Becleanului, precum și Școala Generală ,,Grigore Silași” fiind complet pregătite 

în fiecare vară pentru noul an școlar, cu ajutorul administrației publice locale și a factorilor de 

decizie din cadrul Primăriei orașului Beclean. 

 

 

Capitolul XIV.   CULTURĂ ŞI TRADIŢII 

 

Activitatea culturală în oraşul Beclean se desfăşoară sub egida Casei de Cultură „Radu 

Săplăcan” , având ca obiect de activitate promovarea folclorului şi a tradiţiilor locale prin 

Ansamblul „Someşul”, a muzicii clasice prin Grupul instrumental „Alegretto” precum şi 

colaborarea foarte strânsă a acestei instituţii cu activitatea culturală a Clubului „Saeculum” unde 

se dezbat lunar teme de interes public, lansări de carte şi expoziţii de sculptură, grafică şi pictură. 

De asemenea în cadrul Clubului Copiilor, funcţionează ansamblul folcloric „Cununiţa”, dans 

modern, teatru, cursuri de calculatoare, atelier foto, reparaţii radio tv, carting şi cerc foto.  

În toate unităţile şcolare se desfăşoară cursuri de informatică şi diverse activităţi culturale şi 

concursuri specific şcolare. 

Există în oraş şi o bibliotecă publică situată în centrul oraşului cu un număr total de 

36.494 de volume cărţi şi periodice înregistrate plus câteva donaţii nesemnificative numeric ce 

pot fi puse la îndemâna utilizatorilor la care adăugăm bibliotecile şcolare existente în toate 

unităţile de învăţământ. În satele aparţinătoare există pe lângă grădiniţe, şcoli gimnaziale şi câte 

un cămin cultural unde se desfăşoară anumite activităţi. 

Activitatea culturală în oraşul Beclean a cunoscut,în ultimii ani ,o semnificativă relansare, 

trecând peste inconvenientele unui buget local de austeritate.Consiliul Local a asigurat,de fiecare 

dată, sumele necesare atât pentru lucrările de modernizare necesare la Casa Orăşenească de 

Cultură „Radu Săplăcan”, pentru ansamblul folcloric „Someşul” al Casei Oraşeneşti de Cultură, 

pentru schimburile culturale cu alte localităţi,cat şi finanţarea spectacolelor ocazionate de Paşti, 8 

Martie- Ziua femeii,1 Decembrie-Ziua Naţională, Crăciunul, Zile Oraşului Beclean – ediţia a - 

XIII- a, pentru manifestările culturale şi artistice din Complexul Balnear ,,Băile Figa”,s.a.m.d.    

  De remarcat, în acest domeniu,este ansamblul folcloric „Someşul” care a participat la 

peste 40 de spectacole în judeţ ,în afara graniţelor judeţene , manifestări cultural-artistice din ţară 

şi stăinătate. 
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Fiind aşezat într-o zonă de interferenţe a culturii populare, la interferenţa subzonelor 

etnofolclorice Someş - Câmpie şi Someş - Maramureş (Tara Lăpuşului), Becleanul este 

depozitarul unor impresionante obiceiuri folclorice si tradiţii populare. Amintim numai de 

existenţa în oraş a două ansambluri de valorificare a folclorului local şi zonal, "Someşul" al 

Casei Orăşeneşti de Cultură şi "Cununiţa" al Clubului Copiilor şi Elevilor, ansambluri renumite 

în ţară şi străinătate., fără să uitam de existenta unei bogate mişcări literare în oraşul Beclean.  

Clubul Saeculum - în oraş şi-a desfăşurat activitatea renumitul cenaclu al tinerilor scriitori 

ai generaţiei 80,"SAECULUM", care reunea scriitori din întreaga ţară, uniţi pentru a rezista 

împotriva ideologiei comuniste, acest cenaclu fiind la originea actualului Club "Saeculum", care 

funcţionează în Beclean şi care reuneşte istorici, filozofi, politologi, scriitori şi publicişti, aceştia 

ducând la naşterea cunoscutelor colocvii naţionale, "Colocviile de la Beclean", cu adânci 

rezonanţe în cultura româna de după1989. 

 Ansamblul folcloric ,,Someşul” - al Casei Orăşeneşti de Cultură Beclean are o activitate 

de câteva decenii în slujba obiceiurilor şi a tradiţiilor româneşti. Întreaga activitate a fost 

canalizată încă de la înfiinţarea ansamblului pe îndeplinirea acelui deziderat esenţial de păstrare a 

nestematelor folclorului românesc, cu o preocupare accentuată pentru promovarea folclorului din 

zona noastră, a plaiurilor someşene. 

Ansamblul folcloric al Casei Orăşeneşti de Cultură din Beclean prezintă de fiecare dată în 

spectacolele sale o mare varietate de cântece şi dansuri populare din diferite regiuni ale ţării. 

Marea varietate şi valoarea deosebită a programului artistic este dublată de frumoasele costume 

populare purtate de către membrii ansamblului, pentru fiecare dans există un costum specific 

regiunii respective. De-a lungul existenţei sale Ansamblul folcloric ,,Someşul” a câştigat 

numeroase distincţii,premii şi diplome pentru participările sale în diferite festivaluri sau 

concursuri naţionale sau internaţionale şi a prezentat o serie de spectacole artistice peste hotare 

care s-au bucurat de un real succes. Dansatorii populari de la Beclean au fost şi sunt ambasadori 

demni şi apreciaţi ai cântului, folclorului şi portului tradiţional românesc, pe numeroase scene 

internaţionale. 

Orchestra Casei de Cultură -  a susţinut spectacole în Republica Moldova, Ungaria, 

Polonia, Turcia , Belgia, Franţa, Italia, Bulgaria, Croaţia şi în multe alte părţi, ducând faima şi 

frumuseţea cântecului popular românesc peste hotare. A obţinut Marele Premiu la ediţia a – IV-a 

a Festivalului Cântecului şi Portului Popular - Tulcea. 

Sărbătoarea „«Înstruţatul boului» de la Figa - este un spectacol folcloric al încrederii 

omului în triumful Soarelui a cărui energie dă siguranţa belşugului şi speranţa de bunăstare. 

Obiceiul este o perpetuare a unor ritualuri mitice din vremea dacilor care atribuiau unor forţe 

divine puternica revărsare de lumină, căldură şi culoare ce declanşează spre sfârşitul primăverii o 

fantastică explozie vegetativă care înveseleşte lumea şi sufletul omului. În duminica Rusaliilor, 

celui mai falnic patruped încornorat din sat i se pune cununa pe creştet, iar apoi este înhămat şi 

împodobit cu flori şi panglici colorate. După încheierea liturghiei oficiate la Biserica Ortodoxă 

din localitate, taurul este purtat de feciori de-a lungul satului, de la Biserică până în vârful unui 

deal, fiind însoţit de fete de măritat, îmbrăcate în straie populare şi de călăreţi costumaţi, de 

asemenea, în portul de sărbătoare. Când ajung la locul cu pricina, feciorii duc boul înstruţat pe 

deal, iar apoi pornesc la vale, însoţind animalul împănat. Cam pe la jumătatea drumului, boul 

este lăsat liber, pentru ca fetele care-l aşteaptă în vale să-l poată atinge. Tradiţia spune că fata 

care reuşeşte să prindă unul dintre coarnele boului se va mărita prima, în anul respectiv. Ritualul 

care urmează parcursul deal-vale se repetă de vreo 4-5 ori, după care boul înstruţat este dus în 

curtea Căminului Cultural din Figa, unde se adună toţi participanţii. În timpul ceremonialului, 

doi flăcăi cu paparuga la brâu şi cu feţele acoperite aproape în totalitate sunt stropiţi cu galeţi 

pline cu apă de oamenii care urmăresc obiceiul de pe margine, pentru ca anul să fie unul mănos. 
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Sărbătoarea este anunţată, popularizată şi animată de flăcăi călare, care întrerup din când în când 

ritualul, trecând în viteză prin mijlocul oamenilor. 

Zilele oraşului Beclean – sărbătoare tradiţională, a cărei date de desfăşurare se stabilesc 

în fiecare an de către Consiliul Local Beclean. Este o sărbătoare anuală, cu durata de trei zile 

(vineri, sâmbătă, duminică) dedicată primei atestări documentare a oraşului Beclean. În cele trei 

zile de sărbătoare şi bună dispoziţie, Becleanul găzduieşte un Carnaval care atrage an de an tot 

mai mulţi participanţi, precum şi numeroase spectacole folclorice, concerte de muzică uşoară, cu 

interpreţi şi formaţii binecunoscute, concursuri şi competiţii sportive. 

     Personalităţi - de Beclean sunt legate şi existenţa în istoria culturii şi literaturii române a 

unor personalităţi de seamă.  

Grigore Silaşi (1836-l897), originar din Beclean, fiu al protopopului greco-catolic Vasile 

Silaşi, preot greco – catolic, filolog şi folclorist român, membru de onoare (1877) al Academiei 

Române. Între anii 1872–1886 a fost şeful catedrei de limba şi literatură română la Universitatea 

Francisc Josef din Cluj,  primul profesor de limba si literatura româna al Universităţii din Cluj, 

purtător a1 aspiraţiilor românilor pentru păstrarea limbii şi fiinţei naţionale, el fiind mesagerul 

doleanţelor românilor la împăratul Francisc Iosif I ("Pronunciamentul de la Blaj") din 1868.   

Liviu Maior (n. 1940), istoric, diplomat şi politician român,. ministru al învăţământului 

între 1992-1996, senator în legislatura 1996-2000, ambasador al României în Canada din 2002, 

personalitate distinsă cîn anul 1993 cu  Premiul Academiei Române pentru lucrarea "Alexandru 

Vaida-Voevod între Belvedere şi Versailles ,autor a numeroase lucrări, cărţi şi studii istorice, 

între care  volumul Românii în armata habsburgică.  Soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Ed. Academiei, 

Bucureşti 2004. 

       Radu Afrim (n. 1969), regizor român, născut la Beclean, unul dintre cei mai renumiţi şi 

valoroşi regizori de teatru ai României, distins cu numeroase premii naţionle şi internaţionale, 

între care amintim Premiul pentru Opera Prima acordat de Fundaţia Anonimul în anul 2004, 

Premiul CultuRAAL pentru originalitate în arta teatrală, primit la Bistriţa  în anul 2004 şi 

Premiul UNITER pentru cea mai bună regie la piesa Plastilina  de Vasili Sigarev, Teatrul Toma 

Caragiu Ploieşti, în anul 2006. 

Apoi amintim că mama celui mai mare romancier al românilor, Liviu Rebreanu, este 

originară din Beclean, menţionând şi faptul că prin Beclean au trecut sau au trăit personalităţi de 

marcă ale istoriei şi culturii româneşti, începând cu Petru Rareş al Moldovei, apoi cu Nicolae 

Iorga, Mihai Eminescu, George Coşbuc, fără să mai vorbim de Liviu Rebreanu şi familia sa. 

 

 

            Capitolul XV.   RELIGIE 

 

  Oraşul Beclean este o comunitate prin excelenţă creştină: aici convieţuiesc creştini 

ortodocşi,greco-catolici, penticostali şi  reformaţi, romano-catolici, adventişti, baptişti şi martori 

ai lui Iehova, fără a exista conflicte interconfesionale. Conştient de importanţa vieţii creştine, 

Consiliul Local al oraşului Beclean a oferit tuturor bisericilor din raza administrativ-teritorială, 

facilităţi proporţionale cu numărul de membri şi cu proiectele iniţiate.  
 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
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            Capitolul XVI.  SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

În ce priveşte ocrotirea sănătăţii, pe lângă cele două unităţi mari, Spitalul Beclean cu 244 

de paturi, Policlinică şi Complexul de servicii sociale şi comunitare – adulţi – 200 de paturi, 

odată cu trecerea în proprietatea publică a oraşului şi în administrarea Consiliului Local, clădirile 

în care funcţionează cabinetele medicale individuale şi cabinetele de liberă practică pentru 

servicii publice conexe actului medical au fost incluse în programul de reabilitare, astfel încât, în 

cel mai scurt timp, să se încadreze în standardele europene în domeniu, precum sunt 

standardizate noile cabinete medicale private cele în funcţiune din ultimii patru ani.  

Spitalul orăşenesc Beclean este situat lângă Drumul Naţional 17, având o structură 

aprobată şi completată din anul 2008. Cu un total de 244 de paturi, unitatea spitalicească acordă 

servicii medicale pentru aproximativ 56.000 de pacienţi, din care 12.000 sunt locuitori ai oraşului 

Beclean iar 44.000 sunt localnici din cele 12 comune arondate. Lucrările de modernizare ce se 

derulează în fiecare an la Beclean vin să continue proiectul demarat de ceva vreme aici, prin 

care, pas cu pas, se schimbă în totalitate faţa spitalului beclenar. De altfel cine nu a fost în 

ultimul timp la Spitalul Orăşenesc Beclean va rămâne surprins de schimbările majore făcute aici. 

Intrată într-un proces capital de reabilitare, principala unitate din teritoriu unde bolnavii pot căuta 

însănătoşire a derulat deja în anii trecuţi ample lucrări în interior, care au adus condiţii de nivel 

european în saloanele dotate inclusiv cu televizoare de tip plasma, dar şi aparatură nouă atât de 

necesară desfăşurării actului medical. Lucrările au fost continuate apoi cu schimbarea 

acoperişului şi cu lucrările de izolaţii termice exterioare. Aceste investiţii au avut la bază un 

proiect depus de administraţia locală beclenară încă din anul 2013 la Agenţia Regională de 

Dezvoltare Nord-Vest. Este vorba practic o reabilitare capitală a Spitalului Orăşenesc Beclean, 

astfel încât atât cadrele medicale cât şi pacienţii care ajung aici să poată beneficia de cele mai 

bune condiţii pentru exercitarea actului medical. Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi 

cât şi ambulatoriul integrat al spitalului. 

În anul 2012, pe lângă cele 3 laboratoare medicale existente s-a mai dat în funcţiune un 

spaţiu de cabinete medicale şi laborator SANOVIL „Matei Mureşan” de o înaltă performanţă de 

consult, recoltări şi analize medicale. 

Ca principale activităţi desfăşurate de Direcţia de Sănătate Publică amintim: 

            - Realizarea imunizărilor conform Calendarului Naţional de Vaccinări, unde s-a făcut şi 

informarea populaţiei privind implicaţiile vaccinărilor, cu materiale informative; 

- Supravegherea principalelor boli infecţioase; 

- Controlul infecţiilor cu transmitere sexuală; 

- Monitorizarea calităţii apei potabile; 

- Monitorizarea calităţii habitatului uman; 

- Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor prin triajul epidemiologic şi 

examenele medicale de bilanţ; 

- Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor şi tinerilor; 

- Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate (droguri, fumat, alcool, 

comportament alimentar, agresivitate); 

- Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din colectivităţile de copii; 

- Igiena mediului; 

- Igiena copilului şi adolescentului. 

- Participarea la campaniile de imunizări, focare de boli transmisibile, calamităţi naturale 

– în colaborare cu Compartimentul Epidemiologie din cadrul Serviciului de Supraveghere 

a Stării de Sănătate; 
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- Verificarea condiţiilor de mediu şi circuitelor funcţionale în laboratoare, farmacii, 

depozite de medicamente şi materiale sanitare. 

Ca şi activităţi desfăşurate de Direcţia pentru  Sănătate Publică, încă din anul 2009 până 

în prezent amintim:  

- organizarea microcampaniilor lunare şi a campaniilor şcolare; 

- achiziţionarea şi distribuirea vaccinurilor precum şi  seringilor monoutilizabile şi materialelor 

necesare administrării în condiţii de siguranţă a acestora; 

- distribuirea carnetelor de vaccinare tuturor nou-născuţilor; 

- supravegherea activă a reacţiilor postvaccinale; 

- organizarea de instruiri ale personalului medical din cabinetele de medicină de familie şi 

şcolare; 

- vizarea periodica de către DSP a planurilor de conformitate in vederea menţinerii in parametrii 

de potabilitate ai apei de băut; 

- avizarea de către DSP a procedurilor privind monitorizarea de control a apei de către Serviciul 

public de apa-canalizare conform unui program care trebuie sa cuprindă cel puţin eficienţa 

tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei si calităţile organoleptice si microbiologice ale 

apei; 

- evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea sindromului 

de suprasolicitare; 

- instruire şi formare profesională. 

-activităţi de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind 

sănătatea în relaţie cu alimentul.  

Măsuri întreprinse :  

- comunicarea rezultatelor analizelor de laborator factorilor de decizie si operatorilor în domeniul 

alimentar; 

- impunerea  măsurilor necesare pentru remedierea deficienţelor; 

- urmărirea realizării  acestor măsuri la termenele stabilite prin controale şi repetarea analizelor 

de laborator.  

Igiena mediului  : 

o Calitatea apei potabile şi de îmbăiere; 

o Gestionarea deşeurilor menajere solide şi lichide; 

o Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

o Calitatea serviciilor (frizerie, coafură, cosmetică); 

o Monitorizarea distribuţiei pe piaţă a produselor biocide; 

o Igiena copilului şi adolescentului: 

o Asigurarea condiţiilor de mediu pentru ocrotirea copiilor şi starea de sănătate a 

personalului de educaţie şi îngrijire; 

o Condiţiile de mediu în unităţile  de învăţământ: 

o Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor în colectivităţile de copii şi tineri permanente 

sau sezoniere . 

 În oraşul Beclean mai funcţionează un Centru pentru Protecţia Copilului, unitate fără 

personalitate juridică, componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud subordonată direct Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 

dealtfel ca şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean, instituţii de ocrotire a copilului 

ce asigură găzduire, îngrijire, recuperare, acces la educaţie, asistenţă medicală, asistenţă în 

exercitarea drepturilor, ce oferă intervenţie şi servicii de specialitate pentru integrare/reintegrare 

în familie şi socio-profesională. 
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Prin bugetul local sunt susţinute activităţile cabinetelor medicale din unităţile şcolare şi 

proiectele de investiţii la Spitalul Orăşenesc Beclean,  cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii şi 

cofinanţare  buget local. Spitalul orăşenesc Beclean a primit finanţare pentru lucrarea  de 

reabilitare clădire  de la Ministerul Sănătăţii de 1.140.000 lei  şi cofinanţare de la bugetul local 

de 6.000 lei. De asemenea  în proprietatea privată a oraşului Beclean se află spaţii medicale în 

clădirea în care funcţionează cabinetele  medicilor de familie, pentru care s-au făcut lucrări de 

amenajare de  17.903 lei. 

    Principalele activităţi desfăşurate de pentru  sănătate publică au urmărit:  

-  realizarea imunizărilor conform Calendarului Naţional de Vaccinări 

- organizarea microcampaniilor lunare şi a campaniilor şcolare; 

- achiziţionarea şi distribuirea vaccinurilor precum şi  seringilor monoutilizabile şi materialelor 

necesare administrării în condiţii de siguranţă a acestora; 

- distribuirea carnetelor de vaccinare tuturor nou-născuţilor; 

- supravegherea activă a reacţiilor postvaccinale; 

- organizarea de instruiri ale personalului medical din cabinetele de medicină de familie şi 

şcolare; 

- informarea populaţiei privind implicaţiile vaccinărilor, cu materiale informative; 

- supravegherea principalelor boli infecţioase; 

-controlul infecţiilor cu transmitere sexuală; 

- monitorizarea calităţii apei de băut în oraşul Beclean 

- vizarea periodica de catre DSP a planurilor de conformitate in vederea mentinerii in parametrii 

de potabilitate ai apei de baut; 

- avizarea de catre DSP a procedurilor privind monitorizarea de control a apei de către Serviciul 

public de apa-canalizare conform unui program care trebuie sa cuprinda cel putin eficienţa 

tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei si calitaţile organoleptice si microbiologice ale 

apei; 

- monitorizarea calităţii habitatului uman. 

 De asemenea s-au întreprins următoarele acţiuni : 

 Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor  prin triajul epidemiologic şi 

examenele medicale de bilanţ 

 Evaluarea nivelului de  dezvoltare fizică a copiilor şi tinerilor. 

 Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate (droguri, fumat, alcool, 

comportament alimentar, agresivitate 

 Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din colectivităţile de copii 

 Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea 

sindromului de suprasolicitare. 

 Instruire şi formare profesională 

 Activităţi de colectare şi raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor naţionale 

privind sănătatea în relatie cu alimentul.  

Măsuri întreprinse :  

- comunicarea rezultatelor analizelor de laborator factorilor de decizie si operatorilor in domeniul 

alimentar 

-  impunerea  masurilor necesare pentru remedierea deficientelor 

- urmarirea realizarii  acestor masuri la termenele stabilite prin controale si repetarea analizelor 

de laborator  

      Igiena mediului  : 

o          Calitatea apei potabile şi de îmbăiere ; 

o          Gestionarea deşeurilor menajere solide şi lichide ; 
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o          Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală ; 

o          Calitatea serviciilor (frizerie, coafură, cosmetică); 

o          Monitorizarea distribuţiei pe piaţă a produselor biocide; 

     Igiena copilului şi adolescentului   : 

 Asigurarea condiţiilor de mediu pentru ocrotirea copiilor şi starea de sănătate a 

personalului de educaţie şi îngrijire; 

 Condiţiile de mediu în unităţile  de învăţământ: 

 Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor în colectivităţile de copii şi tineri permanente sau 

sezoniere ; 

 Participarea la campaniile de imunizări, focare de boli transmisibile, calamităţi naturale – 

în colaborare cu Compartimentul Epidemiologie din cadrul serviciului de Supraveghere a 

Stării de Sănătate ; 

 Verificarea condiţiilor de mediu şi circuitelor funcţionale în laboratoare, farmacii, 

depozite de medicamente şi materiale sanitare ; 

 

 

Capitolul XVII.  ASIGURAREA ORDINII  PUBLICE,  PREVENIREA  ŞI  

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

  

            Având în vedere contextul prezent, obiectivele prioritare ale Strategiei de modernizare a 

Poliţiei Române , strategia de acţiune a Poliţiei oraşului Beclean, activităţile  au constatat în  

combaterea fenomenului infracţional, cunoaşterea şi ţinerea sub control a stărilor de pericol  care 

afectează sau pot afecta ordinea publică, asigurarea unui climat real de siguranţă civică, apărarea 

drepturilor cetăţeneşti, protejarea integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, apărarea avutului 

public şi privat , diminuarea fenomenului infracţional violent stradal şi menţinerea unui climat de 

siguranţă civică la cote calitativ superioare. Este de menţionat , în acest sens Protocolul de 

colaborare în asigurarea climatului de ordine şi linişte în toate unităţile de învăţămant, lucru ce a 

facut să nu se înregistreze nici un incident de acest fel în unităţile noastre. Poliţiştii din cadrul 

Poliţiei oraşului Beclean au intervenit şi la semnalări ale cetăţenilor prin 112, iar poliţiştii 

secţiilor de poliţie rurală arondate au răspuns tuturor apelurilor prin care erau semnalate urgenţe. 

Pentru o mai bună acoperire a teritoriului din punct de vedere poliţienesc, reducerea 

timpului de reacţie şi îmbunătăţirea sistemului de intervenţie la evenimente, dispozitivul de 

siguranţă publică a fost adaptat permanent, prin constituirea de patrule mixte, şi colaborarea cu 

poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, dar şi cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Bistriţa – Năsăud, plutonul Beclean. 

În ceea ce priveşte siguranţa traficului rutier, poliţiştii rutieri, sprijiniţi de cei de la ordine 

publică au intervenit în fiecare an pentru soluţionarea mai multor evenimente rutiere petrecute pe 

raza de responsabilitate a Poliţiei oraşului Beclean. 

 La starea de ordine constatată  în oraşul Beclean şi-a adus contribuţia şi activitatea 

desfaşurată de către  plutonul de jandarmi  cantonat în oraşul nostru.  
Inspectoratul pentru situații de urgență (I.S.U.) are o formație de pompieri, dotată cu 

utilaje și aparatură de stingere a incendiilor și un Serviciu Mobil de Urgență pentru Reanimare și 

Descarcerare (SMURD), dotat cu personal de specialitate și autospeciale de intervenție rapidă. 

Serviciul de Ambulanță, asigură intervenția medicală permanentă în oraș și zona 

limitrofă. 

Firme de pază private, asigură paza și integritatea obiectivelor, în baza contractelor de 

pază.  
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Poliția Locală, în subordinea primarului, asigură liniștea și ordinea publică, paza 

bunurilor, disciplina în construcții, afișajul stradal, protecția mediului, circulația pe drumurile 

publice. 

Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență (SVSU), din cadrul Primăriei, asigură 

înștiințarea, alarmarea, adăpostirea populației și comunicațiile, în caz de calamități și dezastre. 
 

 

            Capitolul XVIII.  SISTEMUL LOCATIV 

 

 Număr total al clădirilor după recensământul populaţiei din anul 2011 este de 2086, 

având 4170 de locuinţe convenţionale iar numărul gospodăriilor populaţiei este de 2130 

gospodării iar în anul 2015 s-au mai construit 58 locuinţe rămânând în execuţie 150 locuinţe. 

Eficienţa energetică: Izolaţiile termice la pereţii clădirilor realizate de către populaţie pe 

cheltuieli proprii, inclusiv montarea de ferestre termoizolante sunt benefice prin reducerea 

consumului de agent termic necesar încălzirii imobilelor, cu o perioadă de amortizare a 

investiţiilor de 5 – 8 ani. 

 Până în prezent în zona noastră administrativă nu sunt executate lucrări de valorificare a 

resurselor nepoluante – panouri solare, centrale eoliene, surse geotermale etc. 

 

 

            Capitolul XIX.  TRANSPORTUL INTERN ŞI EXTERN DE PERSOANE 

 

Este asigurat de către diferiţi agenţi economici de pe raza localităţii, judeţului sau altor judeţe; 

SC Transomeş asigură transportul în localitate şi pe rute scurte din zonă. Există în oraşul Beclean 

gară şi autogară.De asemenea îşi desfăşoară activitatea în oraş mai mulţi operatori de taxi şi 

transport persoane şi mărfuri în regim maxi-taxi, microbuze, autocare sau camioane de transport. 

 

Transporturi (Autovehicule în evidenţele fiscale). 

 
CATEGORIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vehicule total 2976 2955 3018 3364 3259 3446 

Vehicule transport mărfuri 355 379 375 579 578 641 

Vehicule transport călători 

       - autobuze, microbuze 
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18 21 

       - autoturisme  2344 2302 2403 2710 2613 2733 

Alte vehicule : 

motociclete,motorete 
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            Capitolul XX.  GESTIONAREA DEŞEURILOR  

 

 a. Numele societăţii care a realizat salubrizarea până în anul 2015 a fost  „Direcţia de 

gospodărie comunală”. De la 01 noiembrie 2015 serviciile de salubrizare au fost realizate de 

către operatorul privat S.C. „Vitalia Servicii pentru Mediu” S.A, iar de la 01 octombrie 2016 de 

către operatorul privat S.C. SUPERCOM S.A. 

 b.  Cantitatea de deşeuri menajere produsă pe raza localităţii în anul 2015 - 7910 tone, ce 

corespunde cu 31640 mc din care produsă de populaţie –10 652 mc. 
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 c. Deşeurile de ambalaje provin în proporţie de 70% de la populaţie, regăsindu-se în 

deşeurile menajere şi 30% de la agenţii economici. 

 Având în vedere atingerea obiectivelor Directivelor CE ce se bazează pe o evoluţie foarte 

importantă a colectării selective, reuşita acesteia are la bază înainte de orice comportamentul 

fiecărui cetăţean iar eficienţa investiţiilor depinde de sensibilizarea publicului larg referitor la 

necesitatea colectării selective. Toate exemplele europene ne arată că sortarea la sursă este o 

reuşită, iar termenul de realizare depinde în mare măsură de gradul de cultură, de istoria şi de 

obiceiurile fiecărei ţări. Astfel în anul 2015 au fost colectate selectiv după cum urmează: 166 

tone carton, 63 tone plastic, 14 tone doze aluminiu, 2561 tone metal, 1639 tone sticlă. 

 

 

            Capitolul XXI.  REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEM DE 

CANALIZARE 

 

În anul 2013 s-a finalizat proiectul privind extinderea şi modernizarea staţiei de tratare a 

apei potabile din oraşul Beclean. Conceptul arhitectural al proiectului a fost dezvoltat în acord cu 

tema de proiect stabilită de către arhitect şi investitor şi cu situaţia existentă pe amplasament. 

 Procesul de tratare a apei potabilă constă într-un pretratament fizico-chimic cu dozaj de 

reactivi, decantare lamelară, filtrare gravitaţională şi dezinfecţie prin clorinare. Instalaţia este 

proiectată pentru a produce 220 l/s apă potabilă prin secvenţe de tratament atât a apei cât şi a 

nămolului. 

 Apele râului sunt colectate şi trimise, cu ajutorul unei staţii de pompare existente, cu 

pompe sumersibile, în secţiunea de intrare a staţiei de tratare, corectarea pH-ului şi contorizarea 

debitului, acest tratament de corecţie sau stabilizarea pH-ului este primul tratament ce se 

efectuează la intrarea apei în staţie. Această corecţie se realizează cu un sistem de CO2 injectat 

direct în conductă. 

 După acest prim tratament, este opţional a se face o ozonare prealabilă, în scopul de a 

elimina posibila poluare de natură organică din apă. La intrarea în staţie, pe lângă măsurarea pH-

ului se face şi controlul turbidităţii. După această etapă, apa este tratată în două reactoare 

separate pentru amestecul de coagulare şi dozarea sulfatului de aluminiu, în scopul de a angaja 

solidele în suspensie, aşa putând fi îndepărtate mai uşor în următoarea fază a tratamentului 

corespunzător secţiunii de floculare. În aceste rezervoare sunt instalate două tipuri de mixere, 

rapide şi lente, în scopul unei bune amestecări (mixere rapide) şi mixer lent pentru a nu rupe 

agregatele floculate produse. După aceste rezervoare, apa trece în două tancuri de decantare 

circulare pentru clarificarea şi decantarea particulelor suspendate şi, după această limpezire apa 

ajunge la o cameră de distribuţie anterioară filtrelor de nisip. 

 Apa clarificată din tancurile de decantare este distribuită celui de-al patrulea sistem de 

filtrate. Unitatea de filtrare este o baterie de filtre de nisip cu Silex ca agent de umplere şi un 

sistem LP Block. Această unitate va elimina ultimele solide suspendate care au trecut prin 

rezervoarele de decantare precedente, fără a se decanta. Nămolul produs în tancurile de decantare 

şi apa din spălarea în contracurent produsă de aceste filtre este transportată la cele două 

decantoare lamelare unde, după adăugarea polielectrolitului, nămolul este decantat şi îngroşat, 

după acest tratament, nămolul este deshidratat cu ajutorul unui filtru presă cu benzi. 

 Nămolul deshidratat este depozitat în containere şi periodic îndepărtat cu camioane şi 

transportat în afara staţiei, pentru o eventuală tratare specializată. După filtrele de nisip, apa 

poate fi tratată cu ozon, clor şi filtre de carbon activ pentru a elimina posibila poluare cu mangan 

şi fier. 
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 Ca o etapă finală de tratament, înainte de a fi stocată şi distribuită, apa este supusă unei 

clorinări finale cu dozare automată într-un rezervor de contact de tip labirint. 

 Înaintea finalizării procesului de tratare aste analizată şi controlată pentru a determina 

parametri de pH, clor, fosfat şi turbiditate. 

 În cele din urmă, staţia de pompare de ieşire care este conectată cu reţeaua de distribuţie 

va asigura debitul de apă necesar. 

 În luna iulie a anului 2015 s-a pus în  funcţiune o noua staţie de epurare pe locaţia 

actualei staţii, ce include trepte de epurare mecanică, biologică şi epurare avansată pentru 

reducerea azotului total şi a fosforului total. Efluentul este deversat în râul Someşul Mare. 

 Debitele medii de ape uzate provenite de la fiecare localitate deservită de staţia de 

epurare Beclean au fost estimate la următoarele debite zilnice medii: 

- 2634 mc/zi – Beclean; 

-  388 mc/zi – Braniştea; 

-  820 mc/zi – Uriu; 

- 558 mc/zi – Petru Rareş. 

 

STAŢII DE TRATARE: 

 

LOCALITATEA ETAPELE TEHNICE ALE 

TRATĂRII 

CAPACITATEA MAXIMĂ 

DE TRATARE 

BECLEAN DEZNISIPARE, COAGULARE,  

FLOCULARE, DECANTARE, 

FILTRARE ŞI   DEZINFECŢIE 

     

 

220 l/s – staţia nouă 

 

- cantitatea de apă captată 1624418 mc şi potabilizată în 2015 – 1576721 mc. 

- numărul de fântâni cu apă potabilă din localitate – 611.  

 

 DATE GENERALE PRIVIND REŢELELE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ: 

 

REŢEA  APĂ POTABILĂ 

LOCALITATEA LUNGIME 

REŢEA (km.) 

POPULAŢIE 

DESERVITĂ 

(nr. locuitori) 

Nr. racorduri total 1830 din care: 

Utilizatori 

casnici 

Agenţi 

economici 

Instituţii 

BECLEAN 46,851 9 850 1436+128 

SCĂRI DE  

BLOC 

218 48 

 

- Numărul de întreruperi în alimentarea cu apă potabilă în 2015: - 28 (întreruperi zonale) 

perioada medie şi maximă a întreruperii, 1 - 12 ore, cauzele întreruperii:  - defecţiuni la reţelele 

de distribuţie; 

- Cantitatea apei potabile distribuite – 1.512.732 mc.  

- Sistemul de monitorizare la Staţia de tratare Beclean: 

Se realizează prin: 

a. laboratorul propriu: 

-   analize fizico-chimice şi organoleptice; 

nr. parametrii: 15; 

frecvenţa analizelor: din 3 în 3 ore. 
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 b. laboratorul S.C. Aquabis Bistriţa – Staţia de tratare – 2 ori pe lună. 

Preţuri (ron/mc. apă potabilă distribuită) percepute de la populaţie şi agenţi  economici în cursul 

anului 2015, cu datele modificărilor periodice: 

- 3,24 lei/mc + TVA – până la 1 - VII – 2015; 

- 3,71 lei/mc + TVA – de la 1 - VII – 2015; 

 Apă uzată: 

STAŢII DE EPURARE 

LOCALITATEA ETAPELE/TREPTELE 

DE EPURARE 

CAPACITATE 

MAXIMĂ DE 

TRATARE 

RANDAMENT DE 

EPURARE 

BECLEAN MECANO- 

BIOLOGICĂ 

137 l/s 50% 

 

Cantităţile de apă uzată produsă, epurată şi evacuată în emisari în anul 2015: 

APE UZATE 
 

 

 

LOCA- 

LITATEA 

APĂ UZATĂ PRODUSĂ(mc.)  

APĂ 

UZATĂ 

EPURAT

Ă (mc) 

 

APĂ EVACUATĂ ÎN EMISAR (mc.) 

 

NĂMOL 

PRODUS 
 

 

TOTAL 

DIN 

CARE 

 

 

DE LA 

POPU-

LAŢIE 

 

 

DE LA 

AG. EC. 

ŞI 

INSTITU

ŢII 

 

TOTAL 

DIN 

CARE 

 

SUFICI-

ENT 

EPURAT

Ă 

 

INSUF

I-

CIENT 

EPU-

RATĂ 

 

NE-

EPU-

RATĂ 

 

CANT

I-

TATE

A 

PROC

E DEU 

DE 

ELIMI

- 

NARE 

 

BECLEA

N 

 

738.817 

 

208.288 

 

530.529 

 

738.817 

 

738.400 

 

738.400 

   

392 

uscare 

man.pe 

pături 

 

Număr utilizatori reţea de canalizare pe zone şi tipuri, respectiv industriali, casnici: 

REŢEA CANALIZARE 

LOCALITATEA LUNGIME 

REŢEA 

(km.) 

POPULAŢIE 

DESERVITĂ 

(nr. locuitori) 

NR. RACORDURI TOTAL 654  DIN 

CARE: 

Utilizatori 

casnici 

Agenţi 

economici 

Instituţii  

BECLEAN 35,4 7200 345+128  

SCĂRI DE 

BLOC 

165 35 

 

- numărul de întreruperi în epurarea apelor uzate în 2015 - , perioada medie şi maximă a 

întreruperii, - cauzele întreruperii - . 

- calitatea apei epurate la evacuare (cu referire la indicatorii specifici analizaţi). 

Sistemul de monitorizare a calităţii apei epurate, pentru fiecare staţie de epurare în parte (tipul – 

MECANO-BIOLOGIC; numărul şi frecvenţa analizelor efectuate pe apa epurată evacuată – 

CONFORM CELOR SPECIFICATE).   

- monitorizarea calităţii apei se realizează prin laboratorul propriu al Staţiei de epurare Beclean şi 

laboratorul S.C. Aquabis S.A. – Staţia de epurare Bistriţa, laboratorul S.G.A. Bistriţa pentru 

analize fizico–chimice şi biologice şi laboratorul Institutului de Sănătate Publică Cluj– Napoca 

pentru substanţe prioritar periculoase. 

 - tip parametrii analize fizico-chimice: temperatura, ph, CBO5, oxigen dizolvat, CCOMn, 

materii în suspensie, amoniu (NH4+), cloruri, reziduu fix, substanţe extractibile, indice 

volumetric, molhmann. 
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 - frecvenţa: - din 3 în 3 ore, pentru temperatură, ph, CCOMn, indice volumetric (nămol 

activ).   

-  o dată pe zi pentru CCOCr, materii în suspensii, amoniu, cloruri, reziduu fix. 

 -  lunară pentru substanţe extractibile. 

 - semestrială pentru substanţe prioritar periculoase (triclorbenzen, tricloretilenă, 

tetracloretilenă, cloroform – 4 probe lunar făcute de laboratorul de la S.C.Aquabis S.A. Bistriţa. 

- preţuri (ron/mc. apă uzată receptată) percepute de la populaţie şi agenţi  economici în 

cursul anului 2014, cu datele modificărilor periodice: 

- 1,99 lei/mc + t.v.a. până la 01.07.2014 

- 2,20 lei/mc + t.v.a. după 01.07.2014 

EVOLUŢIA REŢELELOR DE APĂ/CANAL 

2014 143,15 1445 14 17800 31,45 768 1 6950 

2015 152.26 1512 15 17900 35,4 804 2 7200 

 

 

            Capitolul XXII.  AGRICULTURA 

 

Fondul funciar al oraşului în suprafaţă totală de 5.957 ha, pe categorii de folosinţă 

cuprinde: 

suprafaţa agricolă 3659 ha; 

din care: 

- arabile 1792 ha; 

- păşuni   784 ha; 

- fâneţe  1037 ha; 

- livezi        44 ha; 

- vii               2 ha. 

Suprafaţa ocupată cu construcţii şi căi de comunicaţii 484 ha; 

Terenuri cu ape şi neproductiv 420 ha. 

Datorită aşezării sale la interferenţa unor structuri geomorfologice diferite, cu o largă 

diversitate a formelor de relief, perimetrul oraşului Beclean este puternic afectat de toate 

categoriile de factori degenerativi ai solului. În funcţie de grupele de soluri, există procente 

ridicate de aciditate sau salinizare, exces de umiditate şi inundabilitate, compactitate, eroziune, 

alunecări şi ravene. Această situaţie presupune reevaluarea tuturor proiectelor de limitare a 

efectelor negative produse de factorii degenerativi ai solului. 

Păduri 1394 ha, suprafaţă împărţită pe primărie, cele trei Ocoale Silvice, Beclean, Lechinţa, 

Bistriţa şi particulari. 

Oraşul Beclean şi localităţile sale componente beneficiază prin această însemnată 

suprafaţă de pădure, ce contribuie la modificarea sensibilă a climatului, primenind aerul şi 

asigurându-i o compoziţie normală, îndulcind extremele de temperatură, mărind umiditatea, 

frânând viteza vânturilor, favorizând depunerea zăpezii şi reducând evaporarea. 

NUMELE SOCIETĂŢII: SC AQUABIS SA, Secţia BECLEAN 

ANUL REŢELE APĂ POTABILĂ REŢELE APĂ MENAJERĂ 

 

LUNGIME 

(km.) 

VOLUM 

DISTRIBUIT 

(mii mc) 

 

NUMĂR 

LOCALITĂŢI 

 

POPULAŢIE 

RACORDATĂ 

 

LUNGIME 

(km.) 

VOLUM 

COLECTAT 

(mii mc) 

 

NUMĂR 

LOCALITĂŢI 

 

POPULAŢIE 

RACORDATĂ 

2009 116,37 571(iul-dec) 13 14 790 16,58 458(iul-dec) 1 6 800 

2010 116,37 1108 13 15 216 16,58 845 1 6 800 

2011 116,37 944 13 15 858 16,58 838 1 6 830 

2012 126,63 913 13 16800 26,30 801 1 6850 

2013 126,63 1134 13 17600 26,30 739 1 6900 



 

30 

 

În oraşul Beclean şi în satele aparţinătoare se cresc: bovine, ovine, porcine, cabaline, 

păsări, caprine, albine şi iepuri. Majoritatea crescătorilor au în gospodărie câte 1 – 2 vaci, iar 

puţin sunt cei care cresc 5 – 15 capete bovine din rasele: Bălţată Românească, metişi de Red 

Holstein, Holstein şi Brună. Producţia este destinată consumului proprie şi livrării la fabricile de 

lapte din oraş. Efective de bovine în anul 2014 – 605 capete.  

Efectivele de ovine au scăzut în ultima vreme, datorită faptului că preţul la lapte, lână şi 

miei este foarte mic. În zonă se creşte rasa Ţurcană şi Ţigaie mai mult pentru laptele ce îl produc 

din care se face: caş, urdă, telemea şi alte produse. Mieii sunt sacrificaţi cu ocazia zilelor de 

sărbători creştine iar ceilalţi sunt pentru înlocuirea oilor mame. Mieii sunt livraţi la fermele de 

creştere. Efective ovine: 4513 capete. 

Porcinele sunt destul de bine reprezentate în zonă datorită faptului că însămânţările 

artificiale au o pondere foarte mare. La creşe se obţin purcei din rasele: Landrace, Marele Alb, 

Duroc, Hampsire şi metişii acestora. Porcii sunt crescuţi pentru sacrificarea în gospodărie, sau 

pentru livrare în pieţe cu toate că preţul de vânzare este foarte mic nu mai mult de 6 – 7 lei / 

kg.Efective: 332 capete.  

Cabalinele sunt bine reprezentate în zonă datorită faptului că la Beclean se găseşte o 

Herghelie care are în componenţă rasele: Semigreu Românesc şi Lipiţan iar în gospodăriile 

populaţiei se găsesc metişi ai acestora, care sunt folosiţi pentru tracţiune şi muncile câmpului. 

Efective – 308 cai. 

Păsările se cresc în zonă în gospodăriile populaţiei şi la SC Avicomb Beclean, 

specializată în producerea ouălor de consum. În gospodăriile populaţiei se găsesc aprox. 30.000 – 

30.500 de păsări, iar Avicomb-ul deţine 71.566 păsări care asigură producţia de ouă necesară 

oraşului Beclean şi împrejurimi. 

Pe raza oraşului au fost înregistrate şi un număr de 1952 familii de albine. 

Statistic în cursul anului 2015 în pieţele oraşului s-au comercializat 

următoarele produse agroalimentare: 

 

Produsul Cantitatea  Produsul Cantitatea 

Tomate 20.000 kg  Ţelină 1.000 kg 

Ardei gras 180.000 kg  Pepene verde 50.000 kg 

Ardei capia 7.000 kg  Pepene galben 3.000 kg 

Ardei gogoşar 60.000 kg  Struguri 5.000 kg 

Vinete 95.000 kg  Căpşuni 1.000 kg 

Varză de vară 50.000 kg  Cireşe 15.000 kg 

Varză de toamnă 150.000 kg  Mere 20.000 kg 

Fasole verde 2.600 kg  Pere 7.000 kg 

Fasole boabe 7.000 kg  Caise 5.000 kg 

Ceapă verde 6.000 kg  Piersici 4.000 kg 

Ceapă uscată 22.000 kg  Miere albine 1.000 kg 

Cartofi de vară 8.000 kg  Brânză de oi 12.000 kg 

Cartofi de toamnă 105.000 kg  Brânză de vaci 6.000 kg 

Usturoi 2.000 kg  Lapte 50.000 l 

Salată verde 1.000 kg  Ouă 150.000 buc 

Ridichi 7.000 kg    

Castraveţi 12.000 kg    
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            Capitolul XXIII.  TURISM ŞI CAPACITĂŢI DE PRIMIRE TURISTICE 

 

Complexul balnear Băile Figa fost inaugurat în 25 iunie 2010, fiind construit cu ajutorul 

unor fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene (fonduri PHARE). Staţiunea se întinde 

pe 15 hectare şi este aşezată într-o depresiune înconjurată de păduri, la doar 3 km de oraşul 

Beclean. Băile Figa sunt un loc perfect de relaxare, peisagistica locului fiind realizată în acest 

scop.  

Aici se găseşte o oază de sănătate având în vedere că proprietăţile apei sărate şi a 

nămolului sunt asemănătoare cu cele de la Techirghiol.Inaugurarea Mini-Aqualandului , în data 

de 27 iulie 2012–un nou proiect turistic al oraşului Beclean, investiţie realizat cu fonduri 

europene, a adus un plus de atractivitate şi divertisment pentru toţi cei care trec porţile staţiunii 

turistice beclenare. 

Amenajarea celor 15 hectare de teren pe care se întinde parcul balnear se bucură de 

aprecierile şi admiraţia tuturor celor care  vizitează parcul balnear de la Beclean. Toate spaţiile şi 

amenajările de aici au fost bine gândite, staţiunea oferind un loc perfect de relaxare, dar şi o oaza 

de sănătate, având în vedere că apele sărate şi nămolul de aici au proprietăţi asemănătoare cu 

cele de la Techirghiol. 

Odinioară un loc mlăştinos populat doar de animale, parcul balnear a devenit o atracţie 

turistică remarcabilă, cu multe spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, un centru spa cu o 

piscină interioară cu apă dulce, jacuzzi, saună, două bazine exterioare uriaşe cu apă dulce şi unul 

cu apă sărată, un bazin rustic cu nămol, un lac sărat şi un râu leneş, pe care turiştii pot pluti 

relaxant, pe colace şi barcuţe gonflabile. De asemenea, toboganele cu jet de apă au devenit unul 

din locurile favorite ale tuturor celor ce se bucură de vacanţe şi timp liber la Figa, copii şi adulţi 

savurând plini de energie şi bucurie aceste facilităţi de divertisment. De altfel, încă de la intrarea 

pe poarta tradiţională de lemn, adusă din Maramureş, turiştii sunt tentaţi să uite de toate grijile. 

De la poartă, musafirii au o vedere de ansamblu a întregului parc balnear. În stânga aleii 

principale se află terenurile de sport, cele două bazine uriaşe cu apă dulce, plaje cu iarbă sau 

nisip şi şezlonguri, precum şi locurile de joacă pentru copii, Râul Leneş, cu bazin şi tobogan 

acvatic, iar pe partea dreaptă, străjuiesc staţiunea uriaşele toboganele acvatice, plaja cu nisip şi 

piscina cu apă sărată.  

Jos, spre liziera pădurii, se află, într-un cadru natural deosebit, lacul sărat ,,Cerbul’’, şi ale 

trei plaje, una cu pietriş fin, una cu nisip şi una cu iarbă. În capătul aleii se află clădirea cu 

bazinul de apă dulce, centrul spa şi sala de fitness, iar alături - o terasă în stil rustic, unde turiştii 

se pot relaxa în voie. Peste tot, pe plajele cu nisip, pe plaja lacului sărat, pe gazonul artificial de 

la râul leneş, se găsesc şezlonguri, într-un număr mare, şi umbrele protectoare, astfel ca turiştii să 

aibă parte de cele mai confortabile condiţii. 

Bazinele exterioare cu apă dulce şi jacuzzi-ul exterior, oferă un spaţiu generos pentru toţi 

iubitorii înotului şi ai sporturilor acvatice. În imediata vecinătate a unuia dintre bazinele cu apă 

dulce a fost ridicată şi o frumoasă saună, construcţia avînd forma unei căsuţe rustice, realizată 

integral din lemn. 

De asemenea, un loc principal de atracţie al staţiunii Băile Figa îl constituie cele trei 

tobogane uriaşe şi cea de-a doua piscină cu apă dulce caldă, având lungimea de 18 metri, lăţimea 

de 15 metri şi adâncime cuprinsă între 0,8 metri şi 1,2 metri. Această piscină este locul de 

colectare pentru utilizatorii celor trei tobogane acvatice,care au în total cinci piste de alunecare 

pe apă. Toboganele pleacă de la o înălţime de peste 10 metri şi  au diferite elemente dinamice, cu 

serpentine, bucle şi alte efecte de senzaţie, pe o lungime la sol de peste 35 de metri, pîna la 67 de 

metri. Pentru acest al doilea sistem de divertisment acvatic apa este încălzită de un grup termic 

cu 20 de panouri solare. Primul dintre tobogane, cel denumit Kamikaze, este o îmbinare de 
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elemente galbene, şi oferă senzaţii tari, prin viteza foarte mare de alunecare. Al doilea tobogan, 

pe numele său Concurs, are trei piste de alunecare, două de culoarte albastră şi una de culoare 

albă, oferind posibilitatea de coborâre simultană pentru trei persoane. Cel de-al treilea tobogan, 

Spirala, este o îmbinare de elemente roşii şi albe, cu serpentine, bucle şi alte efecte de senzaţie, 

oferind amatorilor de adrenalină o glisare pe aproape 70 de metri lungime, până la piscina de 

colectare. 

Dincolo de amenajarea peisagistică de excepţie, unde gazonul, florile, pietrele, lespezile 

şi alte decoruri rustice dau farmec şi culoare locului, turiştii pot petrece aici o zi fără a se plictisi 

vreo clipă. Pasionaţii de sport au acces la trei terenuri amenajate cu gazon sintetic, unul de fotbal 

şi două de tenis, dar şi la o sala de fitness aflată în interiorul centrului SPA. Tot în clădirea SPA, 

ridicată în mijlocul staţiunii, se găseşte o piscină cu apă dulce, încalzită la o temperatură optimă. 

În acelaşi spaţiu mai pot fi găsite două minibazine jacuzzi, două minibazine pentru copii,o saună, 

iar la etaj se află un cabinet medical, săli de masaj, sala de fitnes, un minibar şi un colţ cu masa 

de tenis şi o masa cu joc de fotbal. Bazinul cu apă sărată este amplasat în aer liber, fiind străjuit 

de terase unde se poate mânca şi se pot servi băuturi răcoritoare. Într-o altă zonă a staţiunii a fost 

amenajat rustic, cu împletituri din lemn şi băncuţe tot din lemn, un loc unde se pot vedea 

blocurile de sare, iar nămolul care se găseşte aici este perfect pentru a începe un tratament pentru 

ameliorarea afecţiunilor reumatice, ale sistemului nervos periferic, ale aparatului locomotor sau 

chiar afecţiuni ginecologice. 

Tot în parcul balnear ,,Băile Figa,, copiii au la dispoziţie un parc de joacă generos, 

amenajat cu mobilier ecologic, din lemn, un parc de aventură, o tiroliană şi un labirint verde, din 

arbuşti de tuia, locuri în care cei mai mici vizitatori ai băilor se pot distra minunat. De asemenea 

staţiunea mai are amenajări cu locuri pentru picnic, o zonă cu un mic lac cu apă dulce, 

împrejmuit cu băncuţe şi cu un podeţ de lemn, pentru odihnă şi relaxare, precum şi alte pasaje şi 

podeţe rustice, care asigură vizitarea orcărui punct al parcului balnear. De remarcat este şi 

punctul de belvedere, unde a fost amenajată o cascadă artificială, loc din care poate fi admirat 

întregul parc balnear, precum şi împrejurimile împădurite ce înconjoară zona, care oferă un decor 

natural deosebit acestor locuri frumoase. 

Tot între preferinţele turiştilor se regăseşte şi  noul bazin uriaş cu apă dulce, care a fost construit 

în spatele terenului de fotbal. Acest nou bazin, care a fost dat în funcţiune la începutul sezonului estival 

2014 vine să suplimenteze facilităţile de relaxare şi de divertisment oferite de către parcul balnear de la 

Beclean, pentru a face faţă cât mai bine afluxului extraordinar de turişti care vin la băi, mai cu seamă în 

week-enduri şi în perioada concediilor. 

În plus, în ultima perioadă fost rezolvată problema cazării turiştilor. Dacă la început singurele 

unităţi de cazare erau hotelurile şi pensiunile din Beclean, acum lângă Băile Figa, au apărut cabane 

turistice , pensiuni şi o zonă de căsuţe de vacanţă, toate investiţii private, ceea ce asigură în jur de 1.000 

de locuri de cazare pentru turişti. 

Băile Figa sunt administrate de către Primaria oraşului Beclean, care are noi proiecte continuare a 

extinderii parcului balnear în urma succesului extraordinar de care se bucură zona de la inaugurare până 

acum, cu încă un tobogan acvatic uriaş, cu o lungime de alunecare de aproape 50 de metri, cu un Centru 

Medico – Social pentru Persoanele Vârstnice şi cu Centru Spa, care să transforme staţiunea beclenară într-

o destinaţie turistică all-season. 
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După ce peste un milion de turişti din toate colţurile ţării au petrecut momente de odihnă şi 

relaxare aici în primii ani de funcţionare ai Parcului Balnear de lângă oraşul Beclean, iată că renumele de 

care se bucură deja staţiunea Băile Figa aduce, an de an, sute de mii de turişti care vizitează parcul 

balnear şi oraşul Beclean, bucurându-se de amenajările staţiunii şi petrecând aici clipe de neuitat. Toţi 

aceşti oaspeţi ai meleagurilor beclenare confirmă încă o dată reuşita deosebită a transformării Becleanului 

într-un important centru de atracţie turistică al judeţului şi al întregii Transilvanii, iar afluenţa continuă şi 

numeroasă de turişti care vin aici din toate colţurile ţării şi chiar din străinătate sunt o bucurie nemărginită 

pentru conducerea administraţiei locale, care a depus eforturi deosebite pentru a putea materializa acest 

proiect care a schimbat total destinul oraşului Beclean, transformând aceste frumoase meleaguri într-o 

importantă destinaţie turistică a României. 

În ce priveşte capacităţile de primire turistice putem aminti: 

Hotelul Someş cu o capacitate de cazare de 50 de paturi; 

SC Semco Shop SRL cu o capacitate de cazare de 14 paturi; 

SC Brădet SRL – pensiune, cu o capacitate de cazare de 20 paturi; 

SC Zinvestul SRL – pensiune, cu o capacitate de cazare de 16 paturi; 

Pensiunea „Ciprian” – cu 6 locuri de cazare; 

Popasul Drumeţului – pensiune, cu 16 locuri de cazare;  

Internat Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” – 100 de locuri; 

Cabanele turistice adiacente zonei de agrement Figa – peste 1000 de locuri. 

În zona oraşului Beclean datorită Hergheliei, s-a dezvoltat agroturismul cu trasee dinainte 

stabilite. Herghelia Beclean, oferă cazare -10 paturi, masă, cai pentru agrement, trăsuri pentru 

nunţi şi plimbări în zona Becleanului şi a Băilor Figa cu caleaşca cât şi turismul montan prin 

călărie. Pentru doritori se organizează trasee turistice de 5 – 7 zile prin Munţii Rodnei, Călimani 

şi Ţibleş, turismul ecvestru fiind una din atracţiile zonei. Sunt organizate spectacole şi concursuri 

sportive ecvestre, desfăşurându-se şi cursuri de echitaţie, dresaj şi antrenament. 

Râul Someşul Mare şi afluenţii săi pot prezenta interes turistic, în măsura în care debitul 

râului va fi reglat normal, iar sursele de poluare vor fi eliminate. Singura amenajare actuală este 

zona „Parc – Cabană”, zonă de nisip – plajă în suprafaţă de aproximativ 0,50 ha situată pe malul 

stâng al Someşului Mare. 

În ce priveşte resursele naturale, în oraşul Beclean există apă sărată şi nămol cu 

proprietăţi curative de bună calitate, prin amenajarea Băilor Figa ca şi staţiune balneară. Băile 

Figa sunt situate la nord-estul oraşului Beclean, la o distanţă de 2 km de oraş, pe drumul judeţean 

172 Beclean – Figa - Agriş, drum care face legătura între DN 17 şi acest punct turistic, la 95 Km 

de aeroportul internaţional Cluj-Napoca. Băile Figa ce se întind pe 15 ha de teren, iar amenajarea 

spaţiilor, oferta relaxantă sau curativă cât şi alte modernizări, vor devenii o adevărată 

aglomeraţie turistică. Activităţile de ecoturism ce vor fi dezvoltate la Figa vor oferi ocazia de a 

sta în mijlocul naturii şi de-a o cunoaşte, de a cunoaşte caracteristicile ecologice, culturale şi 

istorice ale regiunii, oferind în acelaşi timp oportunităţi speciale de cazare ecoturistice, în 

pensiuni sau ferme locale. Administraţia publică locală a oraşului Beclean a reuşit să îşi 

îmbunătăţească  performanţa turistică din anii trecuţi. Și  în vara acestui an zeci de mii de turiști 

din toate colţurile ţării au sosit la Băile Figa în fiecare săptămână. Căldura toridă şi temperaturile 

ridicate din zilele de vară au adus la Băile Figa un nou record de turiști care au petrecut sejururi 

în Parcul Balnear de la Beclean. Cei mai numeroşi, peste 10.000 pe zi, au fost înregistraţi în 

duminicile fierbinţi de vară. Ca dovadă a succesului turistic al amenajărilor de la Băile Figa, 

începând din luna iulie, odată cu încălzirea vremii, în timpul săptămânii câte 3000 de turiști au 
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trecut zi de zi porțile parcului balnear, pentru a se relaxa, pentru a-şi petrece concediile la 

facilităţile de distracţie şi relaxare de aici.Drept urmare, pe toată durata sezonului estival 2015, 

Parcul Balnear beclenar a fost vizitat de aproximativ 200.000 de turiști, care au petrecut sejururi 

aici, în fiecare weekend media fiind de 10.000 de persoane, realizîndu-se un nou record de 

afluenţă turistică la Băile Figa. 

 Acest succes a fost de bun augur şi pentru cei care au investit în zona de cabane turistice , în 

căsuţele de lemn din satul de vacanţă, precum şi pentru pensiunile din zona Becleanului, existând 

numeroase perioade ale verii în care toate cele peste 1000 de locuri de cazare existente au fost 

ocupate. 

Băile Figa sunt administrate de către Primaria oraşului Beclean, care are noi proiecte de 

continuare a extinderii parcului balnear, în urma succesului extraordinar de care se bucură zona 

de la inaugurare până acum . 

Bazinul de înot aflat în apropierea Liceului Tehnologic Agricol Beclean intră şi el în oferta de 

petrecere a timpului liber pentru beclenari pe durata iernii, cu o ofertă de invidiat : cinci culoare 

acoperite şi amenajate modern, climatizare cu aparatură de ultimă generaţie complet 

automatizată, sisteme de filtrare şi curăţare a apei în măsură să asigure igiena deplină, apă 

cristalină de calitate optimă cu temperatură ideală pentru sport, instalaţie pentru menţinerea 

umidităţii potrivite a aerului. este un loc ideal şi reconfortant pentru iniţierea în înot, recreere, 

petrecere a timpului liber în mod plăcut şi sănătos sau chiar pentru activităţi sportive destinate 

copiilor, elevilor, adulţilor sau vârstnicilor. 

 

 

            Capitolul XXIV.  INFRASTRUCTURI  LOCALE 

 

a) Instituţii publice – cultură, ocrotirea sănătăţii, etc. 

 

În oraşul Beclean, ca şi instituţii publice funcţionează: 

   - administraţie                       - 1 

   - învăţământ                          - 4 

   - sănătate                               - 2 

   - cabinet medical şcolar        - 1 

   - cabinete medicale individ.  - 13 

   - laboratoare medicale           - 4 

   - farmacii                               - 5 

   - circă veterinară                    - 1 

   - farmacie veterinară              - 2 

   - judecătorie             - 1 

   - parchet             - 1 

   - poliţie             - 1 

   - jandarmerie (pluton)            - 1 

   - birou avocatură                    - 6 

   - birou notarial            - 4 

             - Direcţie Gospodărie Comunală - 1 

             - SC Aquabis SA – Secţie       - 1 
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  b)  Reţele de utilităţi: 

 

Reţele apă: 

 Aducţiune – 2 x 1,8 km; 

 Lungimea totală a reţelelor simple de distribuţie a apei potabile – 46,851 km; 

 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile :19000 mc/zi – saţia nouă; 

 Apă potabilă introdusă în reţea – 1181 miimc; 

Apă potabilă facturată total – 798 mii mc, din care uz caznic – 466 mii mc, uz public 332 mii mc. 

Apă potabilă stocată: - 1 rezervor de 2500 mc 

Reţele canalizare: 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare –  35,4 km 

Staţie de tratare a apei, o Staţie de epurare ape uzate, aparţinând SC AQUABIS SA Bistriţa, 

Secţia Beclean.  

 

Reţele electrice: 

Alimentarea cu energie electrică a oraşului Beclean se realizează din sistemul energetic naţional, 

prin Electrica SA, furnizor fiind SC F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Nord SA prin Sucursala 

S.D.E.E. Bistriţa. 

Din staţia de transformare 110 / 20 KV Beclean sunt alimentate toate categoriile de consumatori, 

- prin reţea de cabluri aeriene LEA 20 KV: 

Beclean – Dej, 74,44 km; 

Beclean – Năsăud, 27,27 km; 

Beclean – Bistriţa, 47,90 km; 

Beclean – Agrieşel, 80,36 km; 

Beclean – Lechinţa, 44,42 km; 

- prin reţea de cabluri subterane LES 20 KV: 

Distribuitor 2 Beclean, 8,5 km; 

Balastiera Beclean, 3,95 km, prin 5 posturi de transformare aeriene 20/0,4 KV şi 11 posturi de 

transformare supraterane în cabină zidită 20/0,4 KV din LES 20 KV Distribuitor 2 Beclean. 

Se asigură alimentarea consumatorilor în oraşul Beclean, prin reţele aeriene LEA de joasă 

tensiune pe 24,55 km astfel:  - Aluminiu pe stâlp lemn – 0,2 km; 

                                     - Aluminiu pe stâlp beton – 7,85 km; 

- TYIR pe stâlp de lemn – 0,2 km; 

- TYIR pe stâlp de beton – 16,3 km şi 

 prin reţele subterane: 

- LES 20 KV – 20,15 km; 

- LES 0,4 KV – 17,4 km; 

- LES Iluminat public – 4,85 km. 

În satele aparţinătoare, alimentarea consumatorilor se face prin reţele aeriene LEA de joasă 

tensiune, după cum urmează: 

Coldău – 5,8 km  - Aluminiu pe stâlpi de beton – 2,86 km; 

                             - TYIR  pe stâlpi de beton – 4,19 km. 

Figa – 4,8 km – Aluminiu pe stâlpi de beton: 

Rusu de jos – 2,96 km - Aluminiu pe stâlpi de beton – 2 km; 

                                     - TYIR pe stâlpi de beton – 0,96 km. 

Centrul de distribuţie a energiei electrice Beclean dispune de personal calificat, organizat în ture 

permanente, dotat cu maşini şi echipamente de intervenţie. Prin specificul său, sistemul de 

energie electrică este acela care asigură funcţionarea economiei oraşului şi a unei întregi game de 



 

36 

 

servicii strict necesare populaţiei, deranjamentele fiind rezolvate cu promtitudine, derulându-se 

prin dispeceratul centrului cu program pe ture de serviciu non-stop. Energia electrică se 

distribuie pe oraş la 3186 abonaţi casnici şi 394 abonaţi agenţi economici iar pe satele 

aparţinătoare abonaţi casnici după cum urmează: Rusu de Jos – 119; Figa – 138 iar Coldău – 

237.  

 

Reţele gaze: 

E-ON Gaz România are ca principală activitate distribuţia şi furnizarea gazelor naturale tuturor 

abonaţilor în condiţii de siguranţă, în mod continuu precum şi întreţinerea şi exploatarea 

sistemului de distribuţie cu gaze naturale.  

Branşamentele de presiune redusă în oraşul Beclean se întind pe 6,5 km, existând un număr total 

de consumatori abonaţi de 3367, din care consumatori casnici un număr de 3195 iar 172 

consumatori persoane juridice. 

Volumul de gaze naturale distribuite pentru oraşul Beclean în anul 2012 a fost în total de 

9.288.271 mc, revenind consumatorilor casnici 2.767.544 mc, instituţiilor publice, şcoli, 

grădiniţe, etc. 838.608 mc, consumatorilor industriali 4.886.057 mc iar celor comerciali, 796.062 

mc.  

 

 

            Capitolul XXV.  MONUMENTE ISTORICE 

         a) Biserica reformată calvină - situată în Piaţa Libertăţii, a fost construită în secolul al 

XV-lea în stil gotic. În această biserică se găsesc morminte ale familiilor nobiliare maghiare 

Bethlen şi Bánffy. Prima menţiune în legătură cu biserica parohială apare în conscripţia papală 

din 1332, în care se face referire la preotul Bartolomeu din Beclean. În 1334 este amintit 

parohul Paul, iar în 1447 în fruntea parohiei din Beclean se afla un anume Nicolae. Prima 

referire concretă la biserica dedicată Sântului Ioan din Beclean datează doar din 1433, când la 

solicitarea fiului lui Ioan Bethlen, Grigore (1414–1450), papa Eugen al IV-lea (1431–1447) a 

acordat indulgenţă, printre altele, şi acestei biserici. Documentul menţionat ar putea să sugereze 

încheierea unei faze de construcţie a lăcaşului, însă detaliile gotice târzii ale bisericii, care s-au 

păstrat până în zilele noaste sunt mai recente, putând fi datate spre finele secolului al XV-

lea. Între 1771–1772 lăcaşul a trecut printr-o restaurare de amploare, lucrările fiind patronate de 

contele Ludovic Bethlen din Beclean (1714–1779). În urma acestor intervenţii biserica a 

dobândit detaliile baroce existente şi astăzi. Biserica s-a renovat şi în 1880. Clopotele de secol 

XVIII au fost schimbate în anii 1970. 

 

         b) Biserica romano -catolică ,,Sfântul Ştefan,,- biserică în care se regăseşte din plin stilul 

gotic, specific acestor lăcaşe de cult. A fost construită în secolul XIX. 

         c) Patru castele -  foste reşedinţe ale familiei nobiliare Bethlen. Castelele datează din 

secolele XVI- cel mai vechi, castelul medieval, şi până la secolul XX- cel mai recent. O atracţie 

turistică şi arhitecturală deosebită prezintă mai ales castelul medieval şi castelul baroc, care fac 

parte dealtfel din patrimoniul naţional. Prima atestare documentară a aşezării Beclean apare în 

forma de Bethlem în anul 1305. În 1438 membrii familiei Bethlen au câştigat deja dreptul de a 

construi o cetate din piatră sau o cetate întărită cu palisadă, dar aceasta a fost construită numai în 

jurul anului 1543. Cetatea şi aşezarea din jurul ei au constituit cel mai important centru domenial 

al familiei Bethlen, din acest motiv în cursul secolelor familia a construit aici mai multe castele 

şi conace. În anul 1570, cetatea a fost transformată într-o cetate renascentistă cu patru bastioane 

de colţ. S-au păstrat în Beclean patru reşedinţe ale familiei, dintre care cel mai important este 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gotic


 

37 

 

fostul castel al contelui András Bethlen din centrul oraşului (actualul Grup Şcolar Agricol), 

construit în stil baroc în secolul al XVIII-lea. Conacul contelui Béla Bethlen a fost construit în 

1929, şi astăzi funcţionează ca sanatoriu. Fostul castel al lui László Bethlen a fost modificat 

radical în secolul al XX-lea, în prezent fiind folosit de Şcoala Generală Grigore Silaşi. Castelul 

contelui Pál Bethlen a fost construit în apropierea fostei cetăţi. Înainte de naţionalizarea din 

1945, ansamblul castelului se afla în proprietatea contelui László Bethlen. Într-un inventar din 

1977 apare informaţia conform căreia castelul cu un etaj avea la data respectivă 16 încăperi şi 8 

clădiri-anexe. Astăzi se mai păstrează o singură clădire-anexă, care a fost transformată într-un 

muzeu. 

 În anii 1990 au funcţionat în castel casa de cultură şi biblioteca orăşenească, iar la ora actuală 

este sediul primăriei din Beclean. 

 

 

            Capitolul XXVI.  ATRACŢII TURISTICE 

 
Complexul balnear Băile Figa – superbă amenajare balneară, cu multe spaţii verzi, 

locuri de joacă pentru copii, plaje cu nisip şi cu iarbă, un centru spa, piscină acoperită, jacuzzi, 

saună, două piscine exterioare cu apă dulce şi una cu apă sărată, un bazin rustic cu nămol, o 

cascadă, un lac sărat şi un râu leneş, pe care turiştii pot pluti relaxant, pe colace şi bărcuţe 

gonflabile. De asemenea, toboganele uriaşe cu jet de apă au devenit unul din locurile favorite ale 

tuturor celor ce se bucură de vacanţe şi timp liber la Figa, copii şi adulţi savurând plini de 

energie şi bucurie aceste facilităţi de divertisment, precum şi celelalte facilităţi de tratament şi 

agrement, care pun în valoare apele sărate şi nămolurile sapropelice de aici, resurse naturale ale 

Becleanului, ce prezintă importante proprietăţi şi virtuţi curative pentru numeroase boli ale 

aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic precum şi pentru alte afecţiuni ale 

organismului omenesc. În primii patru ani de funcţionare ai staţiunii peste 400.000 de turişti au 

trecut porţile parcului balnear de la Beclean. Parcul balnear Băile Figa se află într-o continuă 

dezvoltare şi modernizare, fiind una din atracţiile turistice principale din nordul României. 

     

 Situl arheologic de la Băile Figa – cu vestigii ale exploatării de sare şi ale locuirii încă 

din Epoca bronzului, apoi din perioadele dacice şi romane. Aici au fost descoperite, păstrate în 

depozitele de mâl şi sare, în stare perfectă de conservare, unelte, vase, accesorii şi alte obiecte de 

mare importanţă istorică şi arheologică. 

 

Herghelia Beclean – un loc în care  se cresc două rase de cai: Lipiţan şi Semigreu 

Românesc. Rasa Lipiţan este reprezentată în Herghelia de la Beclean de liniile Maestuoso, 

Siglavy-Capriola, Neapoletano, Pluto, Conversano, Tulipan şi Incitato. De altfel linia Incitato 

este o linie formată în 1802, chiar în zona Becleanului (păşunile din Târlilşua ale contelui 

Bethlen). Armăsarul fondator al liniei Incitato s-a născut pe aceste meleaguri şi chiar dacă el a 

fost apoi transferat la Mezőhegyes, linia s-a păstrat în permanenţă şi în zona noastră, prin 

descendenţii repatriaţi, iar evoluţia ei ulterioară a fost realizată aici prin următorii armăsari 

Incitato născuţi la Beclean. Herghelia Beclean este una din puţinele din lume unde se 

ameliorează rasa Lipiţan Negru, aici pund fi văzute câteva exempare foarte valoroase, atât 

Lipiţan cît şi Lipiţan Negru. 

Herghelia Beclean dispune de trăsuri ce se pot închiria pentru plimbări sau cu ocazii 

speciale (cum ar fi nunţile), şi sănii pentru plimbări pe timpul iernii. De asemenea, herghelia 

oferă posibilitatea de călărie pentru doritori, în incinta hergheliei sau în imprejurimi, iar pentru 

grupuri mai mari, organizate, există chiar două circuite oferite de Herghelia Beclean, împreuna 
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cu Direcţia Silvică şi Ocolul Silvic Bistriţa: "Dracula" şi "Rezervaţie" (Parcul Naţional Munţii 

Rodnei). Turiştii sunt însoţiţi de ghizi, putând vizita diverse obiective, cum ar fi Colibiţa, Piatra 

Fântânele, Poiana Narciselor, Lacul Lala, Vârfurile Ineu, Ineuţ şi Roşu. Parcurgerea acestor 

circuite poate dura până la o săptămână, călăreţilor li se asigură cai de schimb, iar cazarea şi 

servirea mesei se realizează la cabane proprietate a RNP Romsilva, calitatea serviciilor oferite 

fiind foarte bună. Tot la Herghelia Beclean se găseşte o bază hipică modernă, unde sunt 

organizate în fiecare an competiţii hipice şi etape de competiţii naţionale şi internaţionale, 

concursuri de atelaje trase de cai. Tot aici se poate practica şi călăria, sub îndrumarea unor 

instructori de specialitate. 

 

Puntea suspendată peste râul Someş – cu o lungime de 144 de metri, este cea mai 

lungă punte suspendată din România. 

 

La Cruce – impresionant punct de belvedere, situat pe culmea dealului Bileag, de unde 

turiştii pot avea o imagine panoramică impresionantă asupra întrgului oraş, asupra văii râului 

Someş şi asupra împrejurimilor oraşului. 

 

 
            Capitolul XXVII.  ÎMPEJURIMILE ORAŞULUI 

  

Turism ecvestru - pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei se poate practica acest tip de 

turism, în urma înfiinţării Centrului de Ecoturism Ecvestru în cadrul Hergheliei Beclean, 

administrat de RNP- Romsilva - Direcţia Silvică Bistriţa. Programele se desfăşoară prin 

parcurgerea călare a unor trasee pe drumuri forestiere şi păşune, pe parcursul mai multor zile, 

zone de interes turistic deosebit. Astfel, turiştii pot admira frumuseţea Poienii Narciselor, a 

Lacului Lala, Vârfurile Ineu, Ineuţ şi Roşu. Se oferă şi alte surprize cum ar fi: prânz organizat la 

stâni, observaţii asupra faunei şi florei specifice Munţilor Rodnei. Grupurile de turişti sunt 

însoţite de ghizi autorizaţi de Ministerul Turismului.  

 

Rezervaţii naturale: Rezervaţia mixtă "Ineu - Lala"; Piatra Corbului de la Budacul de 

Sus, parc geologic şi vegetal, situat în munţii Călimani;  Muntele de sare de la Sărăţel;  Zăvoaiele 

Borcutului;  Rezervaţia Tăuşoare-Zalion de la Gersa;  Rezervaţia naturală "Peştera de la Izvorul 

Tăuşoarelor";  Peştera Jgheabul lui Zalion;  Râpa Verde;  Râpa cu păpuşi, Domneşti;  Piatra 

Fântânele din Munţii Bârgău; Rezervaţia "La Sărătură" de la Blăjenii de Jos;  Rezervaţia 

botanică Poiana cu narcise din Muntele Saca (Munţii Rodnei);  Poiana cu narcise de la 

Mogoşeni; Pădurea din şes de la Orheiu Bistriţei;  Vulcanii noroioşi de la Monor;  Lacul Cetaţele 

sau Tăul Căianului de la Căianu Mic;  Râpa Mare de la Budacu de Sus;  Râpa Neagră de la 

Budacu de Sus;  Comarnic de la Cuşma;  Valea Repede din Munţii Călimani;  Rotunda-Preluci 

din Munţii Rodnei; Lacul Zagra, Zagra sau Tăul lui Alac"; Stânca Iedului-Bujdeie din Munţii 

Rodnei. Valea şi cheile Bistriţei, pornesc din munţii Călimani, de la altitudinea de 1.562 m şi se 

întind pe 65 km. Valea Repedea formează o rezervaţie vegetală complexă şi se întinde pe 7 km, 

printre formaţiunile vulcanice ale munţilor Călimani. 

 

Peşteri: Peştera Izvorul Tăuşoarelor (în apropiere de Rebrişoara) - este cea mai adâncă 

peşteră din România (478.5m), iar galeriile subterane se întind pe aproximativ 16.5km; Peştera 

Jgheabul lui Zalion (prin diferenţa sa de nivel de 242 m, este a doua din România); Peştera Grota 

Zânelor; Peştera Maglei ; Peştera Baia lui Schneider; Peştera Cobăşel . 
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Lacuri: Lacul Lala Mare sub vârful Ineu, lac glaciar, Munţii Rodnei; Lacul Lala Mic sub 

vârful Ineu, lac glaciar, Munţii Rodnei; Lacul Cetăţele cunoscut şi ca Tăul Căianului; Colibiţa -

baraj artificial în Munţii Călimani; Tăul Zânelor; Lacul Zagra, Zagra.  

 

            Parcul dendrologic Arcalia (la 21 km est de Beclean, în apropierea satului Arcalia) - se 

întinde pe mai mult de 16 ha şi adăposteşte peste 150 de specii de copaci provenind din diverse 

zone ale lumii (salcâm japonez, brad argintiu, molid caucazian, etc.). 

 

           Monumente de arhitectură: Ruinele Cetaţii Ciceului ; Casa Argintarului Bistriţa ;Turnul 

Dogarilor Bistriţa; Complexul medieval Sugălete Bistriţa, Ruinele cetăţii Rodnei ; Ruinele 

castrului roman Orheiu Bistriţei, Mănăstirea Minoriţilor, Biserica Evanghelică din centrul 

municipiului Bistriţa construită în urmă cu aproape 600 de ani.  

 

Schi şi sporturi de iarnă se pot practica în apropiere, la circa 50 de kilometri de Beclean, 

în pasul Tihuţa din Munţii Bârgăului, unde există amenajată mai multe pârtii de schi dotate cu 

telescaun şi schi-lift, baby - ski, pârtii pentru sănii. Tot aici se află şi Hotelul ,, Castel Dracula,, 

în apropiere locurilor unde odinioară a fost un castel care a aparţinut domnitorului Vlad Ţepeş, 

cel care a fost sursa de inspiraţie a celebrului personaj Dracula al scriitorului irlandez Bram 

Stoker. 

 

Pescuitul sportiv şi de agrement poate fi practicat pe numeroasele râuri, pârâuri şi lacuri 

naturale sau artificiale care se găsesc în număr mare atât pe raza oraşului Beclean cât şi în 

împrejurimile oraşului. 

 

Vânătoarea poate fi organizată pe mai multe fonduri de vânătoare ce cuprind mai multe 

zone cu forme diversificate de faună, vegetaţie şi relief, în diferite zone ale judeţului. 

 

 

            Capitolul XXVIII.  CETĂŢENI  DE ONOARE 

 

Cetățean de Onoare este un titlu onorific acordat de autoritățile unei localități unei 

persoane a cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru 

talentul și serviciile deosebite aduse de aceasta localității. 

De obicei, titlul se acordă unor personalități din domeniul culturii, artei, științei, 

învățământului sau sănătății, dar și unor sportivi și oameni de afaceri care au valoare, 

competență, moralitate recunoscute de către comunitatea locală, au avut o contribuție deosebită 

la dezvoltarea și la creșterea prestigiului localității sau al țării pe plan național și internațional, 

persoane care, prin acțiunile lor, au contribuit la preîntâmpinarea producerii de evenimente 

deosebit de grave, în cazuri de calamitate naturală sau situații de urgență sau care au contribuit la 

salvarea de vieți omenești, etc.  

Titlul de “Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean” reprezintă cea mai înaltă distincţie 

acordată de  către autorităţile reprezentative ale oraşului Beclean unor cetăţeni români sau străini. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Titlu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Localitate
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Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, 

pregătire, religie, vârstă sau sex; ci se acordă şi este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a 

dobândit. De acest titlu beneficiază numai titularul; titlul nu este transmisibil urmaşilor sau 

rudelor persoanei care l-a deţinut. 

Titlul onorific de Cetăţean de Onoare se acordă, la Beclean, începând din anul 2000, ca o 

recunoaștere oficială a celor care au sporit prestigiul urbei, prin implicarea în proiecte publice cu 

impact major:  

o Liviu Maior, profesor universitar;  

o ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania, fost Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului;  

o Noortje van Lijf, doamna primar al oraşului Enschede (Olanda);  

o Hans Hoogeveen, preşedinte al Asociaţiei “Karmel International” (Olanda), şi 

soţia sa, Janika Hoogeveen Horstman, reprezentantă a aceleiaşi organizaţii;  

o Wolfgang Wagner, preşedintele Crucii Roşii Scharding (Austria);  

o Bethlen Farcaş, primar al oraşului Veroce (Ungaria);  

o Radu Afrim, regizor;  

o Vasile Tuhar, veteran de razboi;  

o Ionel Dîncu, director executiv al Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi 

Dezvoltare Durabilă Someş-Dej;  

o ÎPS Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi al Clujului, 

Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului;  

o Constantin Florea, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-

Năsăud; medicul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătății;  

o Claudiu Falub, fizician de talie mondială;  

o George Harosa – dirijor şi om de folclor - director la Casa Orăşenească De 

Cultură ,,Radu Săplăcan” Beclean 

o Jan Marek Lenczowski, preşedintele subjudeţului Myslenice (regiunea înfrățită 

Malopolska, din Polonia);  

o Nicolae Bănicioiu, ministru al Sănătății; 

o Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud; 

o scriitorul Andrei Moldovan -  inspector şcolar; 

o  profesorul Miron Costel - director al liceului Colegiului Naţional „Petru Rareş” 

Beclean; 

 

 

            Capitolul XXIX.  PERSONALITĂŢI LEGATE DE ORAŞUL BECLEAN 

 
1. Grigore Silaşi - filolog, academician 

 

2. Liviu Maior - academician, ministru, ambasador 

 

3. Radu Afrim – regizor 

 

4. Gabriela Szabo - ministru 

 

5. George Maior - diplomat, director S.R.I. (2006 – 2015) 
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6. Ioan Buda - chestor general de poliţie 

 

7. Iulia Cupşa-Kiseleff - avocat, viceconsul 

 

8. Nicolae-Dănuţ Prunea – senator 

 

9. Silvia Mihalcea - director general al ONRC 

 

10. Mircea Cupşa - Kiseleff- senator 

 

11. Ioan Sîntu – deputat 

 

12. Teodor Câmpeanu – senator 

 

13. Ioan Rus - ministru 

 

14. Ioan Deneş – senator 

 

15. Liviu Rebreanu – scriitor, academician 

 

16. Ioan Aurel Rus – deputat, senator 

 

17. Petru Mihuţ - general - maior de jandarmerie 

 

18. Dragoş Iacob - general de brigadă, locţiitor al comandantului Armatei a 4-a 

TRANSILVANIA 

 

19. dr. Ioan Figan - medic primar pediatru, manager al Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru copii Cluj 

 

20. Ţărmurean  Dorelu - Gavrilă – General, Dr. Ec., Subsecretar de stat, adjunct al 

Serviciului de Telecomunicaţii  Speciale 

 

21. Gheorghe Ianoş – magistrat, inspector judiciar, Inspecţia Judiciară, Consiliul 

Superior al Magistraturii 

 

22. Claudiu Falub – om de ştiinţă, fizician 

 

 

           Capitolul XXX.  ADMINISTRAŢIA ORAŞULUI BECLEAN 

 

Oraşul Beclean este persoană juridică de drept public, cu patrimoniu propriu şi capacitate 

juridică deplină. Poate intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu 

persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, 

în condițiile legii. 

 Administrația publică în orașul Beclean se organizează şi funcționează în temeiul 

principiilor descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilității 
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autorităților publice locale, legalității şi a consultării cetățenilor în soluționarea problemelor 

locale de interes deosebit, prin referendum sau adunări publice, precum şi prin programul de 

audiențe, la toate nivelurile. Prin autonomie locală se înțelege dreptul şi capacitatea efectivă a 

autorității locale de a soluționa şi de a gestiona treburile publice, în numele şi interesul 

colectivității locale, pe care o reprezintă.  

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară – privește organizarea, 

funcționarea şi gestionarea resurselor care aparțin orașului Beclean. Acest drept se exercită de 

către Consiliul Local Beclean, ca autoritate deliberativă şi primarul în funcție, ca autoritate 

executivă. În relațiile dintre autoritățile locale şi județene, pe de o parte, precum şi între Consiliul 

Local şi Primar, nu există raporturi de subordonare.  

Orașul Beclean are dreptul la resurse financiare proprii din impozite, taxe şi alte resurse, 

pe care le stabilește, le administrează şi le utilizează, în condițiile legii, pentru îndeplinirea 

competențelor și atribuțiilor care îi revin. Resursele financiare de care dispun autoritățile locale 

trebuie să fie corelate cu atribuțiile şi competențele prevăzute de lege. Pentru protecția şi 

promovarea intereselor comune, autoritatea publică locală a aderat, pe plan național, la 

,,Asociația Orașelor din România”, iar pe județ a aderat la ,,Asociația Pro Someș”, având ca 

obiectiv protecția mediului şi prezervarea resurselor de apă în bazinul superior al Someșului 

Mare. De asemeni, a inițiat şi s-a asociat cu alte unități administrative în ,, Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în judeţul 

Bistriţa-Năsăud” şi în ,, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 

a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.”.  

Orașul Beclean are, de asemenea, relații de înfrățire cu o localitate din străinătate, 

respectiv oraşul Siepraw (Polonia), din anul 2015. 

Înfrăţirea cu acest oraş s-a făcut, conform Legii 215/2001, în baza Protocoalelor semnate 

de primarii localităţilor şi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.  

În justiţie, oraşul Beclean este reprezentat de primarul în funcţie, care poate împuternici 

un jurist sau un avocat, care să reprezinte interesele UAT Beclean.  

Despăgubirile primite în urma hotărârilor judecătoreşti precum şi sumele pe care trebuie 

să le plătească UAT Beclean în urma hotărârilor judecătoreşti, rămase definitive, se consideră 

venituri sau cheltuieli la bugetul local.  

Atribuţiile şi competenţele autorităţii publice locale din Beclean sunt stipulate în Legea 

nr.215 din 23.04.2001, republicată cu modificări- legea administraţiei publice locale, precum şi 

în Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin Hotărârea nr.31 din 

09.07. 2012. 

 

Consiliul Local Beclean 

 

Consiliul Local Beclean cu sediul in orașul Beclean, strada Aleea Trandafirilor, nr. 2, are 

în componenţa sa un număr de 17 consilieri locali, dintre care se alege viceprimarul.  

Comisiile de lucru ale Consiliul Local Beclean sunt:  

- comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial,  

- comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, 

- comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului,  

- comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări 

servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului.  
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Atribuţiile consiliului local 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 stabileşte atribuţiile Consiliului Local: 

 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau 

centrale. 

(2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:  

a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în 

limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;  

b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului;  

c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, 

de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare 

transfrontalieră, în condiţiile legii;  

d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, 

precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;  

e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 

personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;  

f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;  

g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile 

legii;  

h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau 

oraşului, după caz, în condiţiile legii;  

i) înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, 

controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite 

prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes 

local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de 

interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni 

disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;  

j) hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe 

care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează 

din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub 

autoritatea sa;  

k) analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism 

ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării 

acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva 

inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;  

l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  

m) aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;  
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n) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 

funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, 

apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; 

urmăreşte şi controlează activitatea acestora;  

o) hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de 

stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării 

serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic;  

p) contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;  

q) hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, 

poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi 

propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;  

r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; 

contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi 

de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;  

s) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor 

copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 

înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;  

t) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi 

asigură buna funcţionare a acestora;  

u) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes 

public local;  

v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare 

al comunei sau al oraşului;  

x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea 

comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;  

y) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune;  

z) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;  

w) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii. 

(3) Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege. 

Primarul orașului Beclean 

Conduce oraşul, aparatul de specialitate şi serviciile publice şi în baza Constituţiei, 

legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Local, funcţionând ca autoritate 

administrativă autonomă.  

Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de 

vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. 

Pe toată durata exercitării mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de 

muncă al acestora la instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, 
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societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub autoritatea 

consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept. 

Primarul şi viceprimarul primesc, pe toată durata exercitării mandatului, o indemnizaţie 

stabilită în condiţiile legii. 

Calitatea de primar, respectiv de viceprimar, este incompatibilă cu:  

a) funcţiile şi calităţile prevăzute la art. 30 alin. (1), Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, care se 

aplică în mod corespunzător;  

b) orice funcţie de conducere din cadrul societăţilor comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acţionar majoritar ori din cadrul societăţilor naţionale, companiilor 

naţionale sau regiilor autonome;  

c) orice alte activităţi sau funcţii publice, cu excepţia funcţiilor didactice şi a funcţiilor din cadrul 

unor fundaţii ori organizaţii neguvernamentale. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice 

locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care 

îl conduce şi îl controlează. 

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. 

Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 

Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. 

Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la 

celebrarea căsătoriilor. 

Primarul orașului Beclean,în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii are 

următoarele atribuții principale:  

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;  

- atribuții referitoare la relația cu consiliul local;  

- atribuții referitoare la bugetul local;  

- atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;  

- alte atribuții stabilite prin lege; 

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului 

judeţean;  

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o 

hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;  

c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la 

problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru 
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organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;  

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea 

economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local;  

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 

spre aprobare consiliului local;  

f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică 

de îndată consiliului local cele constatate;  

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate 

mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea 

fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe 

tipuri de dezastre;  

i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă 

solicitărilor sale, în condiţiile legii;  

j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor 

contractuale;  

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  

l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor 

manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi 

liniştea publică;  

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare 

pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;  

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile 

legii;  

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 

consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale 

planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;  

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  

q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 

instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile 

legii;  

r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi 

ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;  

s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate 

tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  

ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;  

t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;  

ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate;  

u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune 

consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor 

autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;  
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v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului;  

x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 

administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  

y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru 

asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi 

pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

  Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum 

şi însărcinările date de consiliul local. 

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la 

luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul 

acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. 

În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în 

condiţiile legii, concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 

rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 

Primarul deleagă viceprimarului sau, după caz, viceprimarilor, prin dispoziţie emisă în 

cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), 

m), p), r), v), x) şi y). 

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor 

funcţionari cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii. 

Atribuţiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu excepţia 

celor de ofiţer de stare civilă, precum şi cele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) şi 

t) nu pot fi delegate. 

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce 

au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

Viceprimarul orașului Beclean 

  Consiliul Local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu 

votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului viceprimarului este egală cu 

cea a mandatului consiliului local. 

Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea 

motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul 

a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile 

prevăzute de lege. 



 

48 

 

Mandatul viceprimarului încetează de drept în condiţiile prevăzute de lege, care se aplică 

în mod corespunzător. În acest caz Consiliul Local ia act de încetarea mandatului şi alege un nou 

viceprimar. 

Viceprimarul poate fi suspendat din funcţie în condiţiile prevăzute de lege, care se aplică 

în mod corespunzător. 

În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a 

acestuia atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar 

sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de Consiliul Local cu votul secret al 

majorităţii consilierilor în funcţie. 

În anumite situaţii, prevăzute de lege, Consiliul Local poate delega prin hotărâre, din 

rândul membrilor săi, un consilier care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului. 

În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi 

viceprimarul, Consiliul Local deleagă un consilier care va îndeplini atât atribuţiile primarului, cât 

şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării. 

 Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, 

consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile specifice din Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Prevederile articolului 72 alin. (6) din legea 

menţionată se aplică în mod corespunzător. 

            Secretarul oraşului Beclean  

  

Secretarul oraşului Beclean  este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 

juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie. Secretarul oraşului nu 

poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. Secretarul oraşului 

nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întai cu primarul sau viceprimarul, sub sancţiunea 

eliberarii din funcţie. 

Recrutarea , numirea, suspendarea modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi 

regimul disciplinar ale secretarului municipiului se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei 

privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  

a) participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local;  

b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate 

tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;  

c) avizează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local, asumându-şi răspunderea pentru 

legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;  

d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;  

e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;  

f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat;  

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;  

h) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de 

Consiliul Local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;  

i) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;  
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j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu 

caracter secret, stabilit potrivit legii;  

k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor 

cu actele originale, în condiţiile legii. 

Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar. 

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul 

local ori de primar. 

Secretarul oraşului Beclean participă în mod obligatoriu la şedinţele  Consiliului Local.      

Secretarului îi revin urmatoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului 

Local: 

 Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului 

sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, comunică ordinea de zi; 

 Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 

 Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor; 

 Numără voturile şi consemneaza rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de 

şedinţă; 

 Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea 

fiecărei hotărâri a Consiliului Local; 

 Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor 

înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei 

anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului; 

 Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 

ştampilarea acestora; 

 Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte 

consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii 

şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

 Avizează, pentru legalitate, hotărârile Consiliului Local, prezintă în faţa Consiliului Local 

punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri 

supuse deliberării consiliului; dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le 

consideră ilegale; 

 Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale regulamentului, hotărârile Consiliului Local pe 

care le consideră legale; 

 Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 

ordinare ale Consiliului Local; 

 Acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, 

inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate 

de consiliu; 

Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului sau însărcinări date de către Consiliul Local privitoare la buna 

organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului. 

 

 

 

 

 

          



 

50 

 

    Capitolul XXXI.  PATRIMONIUL 

 

Patrimoniul oraşului Beclean este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în 

proprietatea publică şi în proprietatea privată, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter 

patrimonial. Bunurile care aparţin oraşului Beclean, sunt supuse inventarierii anuale, în termen 

de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, Consiliului Local i se prezintă 

anual de către primar un raport asupra situației gestionării bunurilor. Inventarul bunurilor 

orașului sunt cuprinse în Anexa la actualul Statut, care se va actualiza periodic, după necesități. 

Domeniul public al orașului Beclean cuprinde :  

- străzi, poduri, podețe, pasaje piața publică, oborul public, stadion și zone de agrement;  

- cimitirele orășenești, statuile și monumentele (dacă nu sunt declarate de interes național);  

- locuințele sociale;  

- terenurile și clădirile unde își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes local;  

- parcuri, spații verzi și scuaruri; 

- sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- adăposturi de protecţie civilă; 

Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului public al orașului Beclean, au fost 

aprobate prin H.G. 905/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bistrița- Năsăud 

precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița- Năsăud, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Domeniul privat al orașului Beclean este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele 

decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege. Bunurile 

ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se 

prevede altfel. Bunurile aflate în proprietatea publică şi cele din proprietatea privată a orașului, 

pot fi date în administrare altor instituții publice, pot fi concesionate ori închiriate, în condițiile 

legii, sau pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat, unor persoane juridice fără scop 

lucrativ, care desfășoară activitate de utilitate publică, binefacere ori servicii publice, prin 

Hotărâri ale Consiliului Local Beclean. Consiliul Local hotărăște cu privire la cumpărarea unor 

bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a orașului. Vânzarea, concesionarea 

şi închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale, in baza Hotărârilor 

Consiliului Local Beclean.  

Drepturi și obligații cu caracter patrimonial.  
Consiliul Local are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat de 

interes local. Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi membrii 

societăţii, în temeiul legii, în mod direct sau indirect – prin intermediul unor instituţii publice ce 

le au în administrare.  

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile:  

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în 

condiţiile legii;  

b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 

 c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună 

credinţă asupra bunurilor mobile.  

Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 

 a) pe cale naturală; 

 b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii;  

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică (Legea nr. 33/1994); 

 d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauză intră în 

domeniul public;  
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e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al oraşului Beclean în domeniul public al 

acestuia, pentru cauză de utilitate publică;  

f) prin alte moduri prevăzute de lege.  

Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul 

privat. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, 

dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.  

 

Criterii pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a orașului 

Beclean, pot fi date în administrare regiilor autonome, instituţiilor publice sau pot fi 

concesionate sau închiriate.  
Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a unor 

instituţii publice de interes local, prin hotărâre a Consiliului Local. Titularul dreptului de 

administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin 

care i-a fost dat bunul în administrare.  

Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită 

drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere. Închirierea bunurilor 

proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale – oraşul Beclean, se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Local, iar contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea 

bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după 

caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de 

proprietate sau de administrare.  

Închirierea spațiilor locative prin Agenția Națională de Locuințe și a locuințelor sociale, 

se face în baza criteriilor prevăzute de HG 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, actualizată, aprobate prin Hotărâre a  Consiliului Local Beclean.  

Concesionarea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile 

legii (Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, O.G nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și a O.G. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991), în baza criteriilor stabilite prin studiul de oportunitate și a caietului 

de sarcini pentru fiecare obiectiv in parte, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Beclean. 

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac venit 

la bugetul local. 

 

 

              Capitolul XXXII.  COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ, RELAŢII 

EXTERNE 

 Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau 

străinătate se va realiza pe bază de acord, de cooperare sau asociere, în care vor fi prevăzuţi 

termenii cooperării sau asocierii ( scop, obiective, drepturi, obligaţii, domenii de cooperare, 

durata acordului). 

            Acodurile se vor întocmi cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001. Aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, se vor realiza în 

vederea promovării unor interese comune. 

Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu oraşe din alte ţări prin 

care se realizează schimburi şi cooperări internaţionale . Oraşul Beclean face parte din Asociaţia 
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Oraşelor din România . Asociaţia Oraşelor din România este persoană juridică de drept privat şi 

de utilitate publică, fără scop matrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea 

promovării şi protejării intereselor comune ale autoritaţilor administraţiei publice locale, pentru 

soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi interesul colectivităţilor locale. 

Înfrăţirile sunt ocazii unice, desfăşurate într-o ambiantă specială de sărbătoare. Acţiunea 

comunitară în favoarea înfrăţirilor vizează încurajarea participării cetăţenilor simpli şi a aleşilor 

locali la întărirea sentimentului lor de apartenenţa la comunitatea europeană. Semnarea oficială a 

Acordului de Înfrăţire se face în cadrul unei şedinţe festive, cu participarea reprezentanţilor 

autorităţilor locale. Derularea cooperării, în baza acordului de înfrăţire, se realizează prin 

următoarele: colaborarea între asociaţii şi ansambluri artistice, instituţii şi organizaţii culturale, 

participarea la expoziţiile, târgurile şi festivităţile de caracter local organizate în ţările şi 

localităţile lor. 

Cooperarea cu persoane juridice române sau străine se realizează pe bază de acord de 

cooperare, relaţiile de cooperare fiind iniţiate de către una din părţi, pe bază de scrisoare de 

intenţie. Principiile şi reglementările care stau la baza acordurilor de cooperare, vor fi în 

concordanţă cu prevederile art. 36 alin(7) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Cooperarea se stabileşte în vederea realizării în comun a unor acţiuni de promovare a 

potenţialului economic local, de susţinere a unor interese comune, privind dezvoltarea durabilă, 

precum şi în vederea finanţării unor acţiuni la nivel local. 

            Relaţiile de parteneriat se vor stabili în vederea promovării unor interese comune ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, care îşi manifestă dorinţa de iniţiere a acestui tip de 

relaţii.Parteneriatul se va stabili pe bază de protocol de colaborare sau acord bilateral în care se 

vor prevede reguli de funcţionare a parteneriatului, drepturile şi obligaţiile partenerilor, 

termenele de valabilitate ale protocolului.   

            Protocolul de cooperare sau acordul bilateral va respecta prevederile Legii nr. 215/2001, 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

celorlalte acte normative în vigoare, în domeniu. 

             

            Capitolul XXXIII.  CONSULTAREA CETĂŢENILOR 

           Cetăţenii oraşului Beclean au dreptul de a participa la viaţa politică, economică, socială şi 

cultural-sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa oraşului sunt exercitate în mod 

democratic prin următoarele instrumente şi tehnici democratice:  

a) referendum local;  

b) adunarea populară;  

c) petiţii;  

d) solicitări; 

e) iniţiative;  

f) audieri;  

g) consultări. 
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            Cetăţenii oraşului Beclean pot fi consultaţi, în condiţiile legii, prin Referendum, asupra 

unor probleme de interes deosebit din unitatea administrativ teritorială.  

Consiliul Local consultă prin referendum local cetăţenii oraşului în următoarele situaţii:  

a) realizarea investiţiilor deosebit de importante sau obiective importante care modifică 

înfăţişarea economică, socială, culturală, ecologică a oraşului;  

b) înlăturarea unor pericole ecologice sau de altă natură, care afectează în mod direct sau indirect 

comunitatea municipiului, mediul înconjurător, etc.;   

 c) cu privire la schimbarea destinaţiei unor zone, spaţii, construcţii sau alte probleme de interes 

public.  

Iniţiativa organizării de referendum local poate veni din partea: 

 a) grupurilor de cetăţeni cu drept de vot (prin semnătură);   

 b) la propunerea primarului sau a consilierilor prin aprobarea cu majoritatea simplă a consiliului;  

Atunci când problemele specifice vizate de referendum se referă numai la o zonă, cartier, 

consultarea prin referendum se limitează la locuitorii zonei respective şi la comunităţile de orice 

fel din aceasta zonă.  

Referendumul iniţiat de către electorat poate preconiza şi revoca Consiliul Local sau a 

primarului. Referendumul organizat este valabil dacă participă cel puţin 50 % din persoanele cu 

drept de vot, din numărul celor implicaţi în problema consultată.  

Referendumul poate fi organizat şi atunci când mandatul primarului încetează înainte de 

termen. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se va organiza ca urmare a cererii 

adresate, în acest sens, prefectului, de către locuitorii oraşului, ca urmare a nesocotirii de către 

acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin 

conform legii. 

            Organizarea unui asemenea referendum trebuie solicitată în scris de cel puţin 25% din 

locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile 

componente ale oraşului Beclean. 

            De asemenea tot prin referendum poate fi dizolvat şi Consiliul Local, în condiţiile 

legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel 

puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale. Referendumul este 

organizat de către o comisie numită prin ordinul prefectului.  

În probleme de interes deosebit locuitorii oraşului Beclean pot fi consultaţi prin adunări 

populare.  

Cetăţenii oraşului Beclean pot fi consultaţi prin adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere, 

străzi. Convocarea şi organizarea adunărilor de face de către primar, la iniţiativa acestuia ori a 

unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Convocarea adunării cetăţeneşti se face 

prin aducerea la cunoştinţă a scopului, datei şi locului unde urmează să se desfăşoare adunarea. 

Aceasta este legal constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă 

propuneri cu majoritatea celor prezenţi, propuneri care se consemnează într-un proces verbal 

care va fi înaintat primarului. Primarul îl supune dezbaterii Consiliului Local la prima şedinţă în 

vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare. Soluţia adoptată se aduce la 

cunoştinţă publică, dacă este cazul, prin grija secretarului oraşului Beclean. 
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Convocarea şi organizarea adunării populare se face de către primar sau de către 

Consiliul Local. Consultarea locuitorilor prin adunare populară se decide de către consiliu la 

propunerea primarului sau a membrilor consiliului cu aprobarea a cel puţin 1/3 din membrii 

consiliului. Iniţiativa de organizare a adunării populare poate veni şi din partea populaţiei ca şi în 

cazul referendumului. Convocarea adunării se face cu indicarea locului, datei şi enunţarea 

obiectivului acestuia prin anunţuri publice, afişe, precum şi prin mijloace massmedia. Adunarea 

populară adoptă propuneri (iniţiative) prin proclamare. Propunerile se consemnează într-un 

proces-verbal care se înaintează primarului.      

            

   Capitolul XXXIV.  ATRIBUIREA ŞI SCIMBAREA DENUMIRILOR DE   

STRĂZI, PIEŢE ŞI OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

            Consiliul Local, prin hotărâre, atribuie sau schimbă denumiri de străzi, de pieţe sau alte 

obiective de interes public local. Hotărârea trebuie bine motivată şi documentată, iar cheltuielile 

vor fi suportate din bugetul local, în conformitate cu Ordonanţei Guvernului nr. 63/29 august 

2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţile administrativ teritoriale, precum şi 

pentru sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, staţiuni balneoclimaterice şi 

staţiuni turistice se face prin lege, conform Ordonanţei Guvernului nr. 63/29 august 2002. 

Atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi obiective de interes public, se 

face de către consiliile locale, prin hotărâre (art. 2, pct. d). Consiliile judeţene, respectiv consiliile 

locale, asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale în care funcţionează. 

 

              Capitolul XXXV.  ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE A 

ORAŞULUI  BECLEAN 

            Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean” şi Diploma de Cetăţean de 

Onoare persoanelor române sau straine, importante sau reprezentative pentru oraşul Beclean, cu 

merite deosebite pe plan politic, economic, social, educaţional, cultural, artistic şi sportiv şi celor 

care au merite deosebite obţinute împotriva catastrofelor şi în situaţii de urgenţă, astfel: 

a) persoanelor fizice române, născute în oraşul Beclean sau cu domiciliul în oraşul Beclean, care 

în întreaga lor activitate au obţinut rezultate de excepţie, recunoscute în ţară şi străinătate. 

b) persoanelor fizice române, cu o contributie deosebita la dezvoltarea materiala si spirituala a 

oraşului Beclean, cresterea prestigiului localitatii noastre între localitatile din tara. 

c) persoanelor fizice straine, care îşi desfăşoară activitatea pentru oraşul Beclean şi care 

contribuie efectiv la dezvoltarea economică, urbanistică şi educaţională a oraşului, la creşterea 

nivelului de trai material şi spiritual al majorităţii cetăţenilor. 

 Titlul de „Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean”, se confera si post – mortem , în 

condiţiile prevăzute mai sus. 

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean” se conferă în conformitate cu 

Regulamentul de acordare al acestui titlu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului 

Beclean, nr.13 din 23.02.2015. 
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Iniţierea acţiunii privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean” 

se realizează conform prevederilor art. 36 (8) din Legea nr. 215/2001, republicată, a 

administraţiei publice locale. Hotarârea pentru conferirea titlului se adoptă în şedinţă ordinară 

sau extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Beclean, cu votul secret al majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

Festivitatea conferirii titlului de „Cetăţean de Onoare al Oraşului Beclean” se organizează 

prin grija Primarului – la sediul Consiliului Local, sau cu ocazia unei manifestări publice în 

oraşul Beclean, cu prezenţa persoanei căreia i se conferă acest titlu, sau a reprezentanţilor legali 

pentru persoanele decedate, când titlul se acordă post – mortem. 

            După prezentarea Hotărârii Consiliului Local, Primarul oraşului înmânează Diploma de 

Cetăţean de Onoare. 

 

 

            Capitolul XXXVI.  ÎNSEMNELE ORAŞULUI 

 

  Însemnele oraşului Beclean sunt: stema oraşului, drapelul orașului, sigiliul (ștampila), 

cheia orașului, medalia de onoare, medalia cu stema oraşului, medalia comemorativă, diploma de 

onoare, diploma de excelenţă, cartea de onoare, etc. Acestea sunt aprobate prin Hotărâre a 

Consiliului Local şi a altor instituţii abilitate ale statului.  

Stema oraşului reprezintă însemnul distinctiv al Becleanului iar sigiliul reprezintă 

autoritatea publică exercitată de consiliul local şi primar şi garantează autenticitatea actelor 

emise de aceste instituţii.  

Prin Hotărârea de Guvern nr.487 din 9 iunie 2000 privind aprobarea stemelor unor orașe, 

oraşului Beclean i s-a aprobat stema oraşului, compusă, potrivit regulilor heraldice, dintr-un scut 

triunghiular timbrat de o coroană de zid, cu trei turnuri crenelate.  

 

                                  
 

 

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei orașului Beclean, 

județul Bistrița-Năsăud: 

Descrierea stemei: 

Stema orașului Beclean se compune dintr-un scut tăiat în două. 
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În partea superioară, pe câmp roșu, se află două ramuri de stejar ce se încrucișează și o 

cruce cu brațele în cruce. 

În partea inferioară, pe câmp albastru, se află un cal trecând spre dreapta. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală formată din trei turnuri crenelate. 

Semnificația elementelor însumate: 

- ramurile de stejar exprimă, codificat, bogăția silvică a zonei; 

- crucea amintește de rolul vieții spirituale în comunitatea orășenească; 

- calul evocă tradiția creșterii cailor de rasă, aici existând o veche herghelie; 

- coroana murală cu cele trei turnuri amintește de faptul că așezarea este un centru urban. 

Stema oraşului se aplică pe antetul actelor emise de Primărie şi la sediul 

Primăriei.Drapelul naţional,steagul Uniunii Europene şi steagul N.A.T.O. sunt arborate 

permanent la Primărie.  

Tricolorul se arborează cu ocazia Zilei Naţionale, de către toate instituţiile publice, 

agenţii economici şi persoanele fizice cu locuinţa la stradă.  

 

 

 

 

 

Modificarea sau completarea prezentului Statut se poate face doar prin Hotărâre a 

Consiliului Local al oraşului Beclean. 

 

La data intării în vigoare a prezentului Statut se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Beclean, nr.8 din 26.01.1995 privind aprobarea Statutului oraşului Beclean. 

 


