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CUVÂNT INTRODUCTIV 

Raportul Primarului oraşului Beclean, prezentat în fiecare an, reprezintă un material de 
reflecţie, de analiză dar şi o necesitate, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi 
transparenţă a instituţiei noastre. Prin această lucrare de anvergură, care este de fapt o radiografie 
pragmatică a Primăriei oraşului Beclean, supunem atenţiei tuturor celor interesaţi date concrete 
despre modul în care a lucrat în anul 2016 administraţia publică locală. Încercăm astfel să 
îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa activităţii noastre, aceste deziderate realizându-se 
prin participarea locuitorilor oraşului nostru în procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un 
mod corect şi deschis. Acest material de analiză este unul din instrumentele prin care instituţia 
primăriei pune la dispoziţia cetăţenilor modalităţi pentru a se informa corect asupra activităţii şi 
rezultatelor muncii noastre. 

Anul 2016 a fost pentru oraşul Beclean o perioadă cu lucrări edilitare de anvergură, finanţate 
din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, unele desfăşurate cu sprijinul Consiliului 
Judeţean şi altele finanţate din bugetul local. Eforturile comune ale angajaţilor primăriei, ale 
instituţiilor subordonate consiliului local, ale aleşilor locali şi ale întregii comunităţi beclenare şi-au 
arătat roadele. Unele dintre proiectele Primăriei oraşului Beclean au fost finalizate, altele sunt în 
curs de derulare iar unele sunt în primele faze de lucru, ceea ce ne aduce, an după an, tot  mai 
aproape de imaginea unui oraş turistic de nivel european, din ce în ce mai reprezentativ pentru 
România. Primăria oraşului nostru a continuat implementarea proiectelor de infrastructură urbană  
şi a proiectelor de dezvoltare turistică, dinamizînd foarte mult evoluţia pozitivă a tuturor aspectelor 
comunităţii locale. Fondurile europene constituie un instrument fundamental pentru a aduce oraşul 
la nivelul la care şi-l doresc beclenarii. Buna reprezentare a intereselor locale a făcut ca Becleanul 
să redevină un punct de reper în activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu domeniu de activitate 
legat de necesităţile comunităţilor, astfel că oraşul a devenit acum un reper pentru investiţiile din 
fonduri publice.  

În exercitarea atribuţiilor pe care le am potrivit Legii 215/2001 şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor 
de aplicare a legii, instituţia noastră face public următorul Raport anual pentru anul 2016 privind 
starea economică, socială şi de mediu a oraşului Beclean.  

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2016 ale compartimentelor 
funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Beclean, precum şi a serviciilor 
aflate în subordinea Consiliului local Beclean, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate 
specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.  
  Lucrarea de faţă prezintă succint Consiliului Local al oraşului Beclean, Primăria oraşului 
Beclean, precum şi date statistice sau informaţii complexe care oglindesc, în ansamblu, preocuparea 
factorilor cu atribuţii în domeniu pentru realizarea obiectivelor stabilite în plan teritorial. 
Evidenţiind dinamica unor indicatori de bază ai localităţii pe anul 2016, raportul oglindeşte de 
asemenea, implicarea Consiliului Local şi a Primăriei oraşului Beclean, prin serviciile şi birourile 
de specialitate în evoluţia calitativă a acestora. 
           Bogatul material documentar prezentat Consiliului Local, surprinde în acelaşi timp, 
preocuparea organismelor abilitate pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, menită să asigure 
transparenţa decizională în administraţia publică, astfel încât comunitatea locală să fie informată 
operativ, prin reprezentanţii săi aleşi, asupra modului în care, în anul 2016, au fost gospodărite 
resursele financiare ale bugetului, pe această bază urmărindu-se ridicarea calităţii vieţii cetăţenilor. 
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Informativ, dar şi analitic, raportul propus oferă tuturor acelora care doresc să cunoască evoluţia în 
timp a oraşului, un documentar temeinic întocmit, o adevărată „bancă de date” care oglindeşte pe de 
o parte, nivelul atins de comunitatea locală în anul 2016, iar pe de alta, priorităţile care-i stau în faţă 
în viitor.  

Detaşându-ne de cifrele şi indicatorii prezentaţi, trebuie să menţionăm în finalul acestui 
cuvânt introductiv că, acest raport conţine, în sinteză, activitatea consilierilor locali, a funcţionarilor 
şi a celorlalţi salariaţi ai primăriei, ca de altfel a tuturor cetăţenilor activi ai orasului nostru, cei din 
urmă menţionaţi fiind colaboratorii noştri apropiaţi în soluţionarea multora din problemele pe care 
le-am avut de rezolvat.  
 
 

 
 
I. DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI 
SOCIALĂ A ORAŞULUI 
  
         Oraşul BECLEAN este aşezat în partea central-nordică a României , la o altitudine de 350-400 
m faţă de nivelul mării si are o suprafaţă de 5957 ha .  
 
 

1. 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 2016 se prezintă astfel:  
 

LOCALITATE BECLEAN COLDĂU FIGA RUSU 
DE JOS 

TOTAL 

POPULAŢIE 8945 635 506 318 10404 
 
 
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 
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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 
 
2.TERITORIU 
- suprafaţa totală a orasului  5957 ha   
  din care : 
- suprafaţa extravilanului     3234 ha                                                           
- suprafaţa intravilanului        720 ha                       
- teren neagricol                     609 ha 
- păduri                                 1394 ha 
  
  3. SOCIETĂŢI COMERCIALE 
 
          In oraşul Beclean funcţionează peste 400 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 
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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. 
 
4. 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. Bistrita - 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 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 2016 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 doi 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 
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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. 
 
 
5. ÎNVĂTĂMĂNT 
 
  Anul şcolar 2016 s-a desfăşurat în contextul creşterii calităţii actului educaţional, prin 
asigurarea pregătirii resurselelor umane din învăţămantul preuniversitar, precum şi prin dezvoltarea 
personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente. S-a acţionat la nivelul Inspectoratului 
Şcolar Bistrita 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 învăţămantului 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 amplificate 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 orasul 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.Pentru a stimula şi răsplăti eforturile, s-a considerat oportun să se încurajeze performanţa şi 
să se premieze pe toţi cei care au obţinut rezultate deosebite, atât elevi cât şi profesorii şi antrenorii 
care i-au pregătit la olimpiadele şcolare, olimpiadele sportului şcolar şi campionatele naţionale ale 
liceelor. Prin Zilele Orasului Beclean s-au acordat diplome şi premii tuturor celor  performanti. 
S-a acţionat în acest fel deorece prezentul dar, mai ales, viitorul localităţii şi societăţii noastre, are 
nevoie de oameni bine pregătiţi profesional, creativi, curajoşi şi energici, capabili să facă faţă noilor 
provocări.    
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In anul 2016 s-au finantat prin bugetul local cheltuieli privind activitatea de Invatământ după 
cum urmează:                                                                                                            -lei- 
   

Indicator cheltuială  Credite bugetare Plăţi efectuate 
Cheltuieli de personal           11.176.000     10.988.037 
Cheltuieli cu bunuri si servicii             1.554.000       1.541.528  
Programe P.O.R.2007-2013             2.360.000                    920.156 
Cheltuieli de capital                526.000                    314.471 
                         -                    
            total          15.698.730     13.839.590 
 
 Din punct de vedere statistic, anul şcolar 2016 – 2017 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 348 copii 
 Elevi înscrişi total – 2420 persoane 
 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial total – 1098 persoane 
 Elevi înscrişi în învăţământ liceal – 1248 persoane 
 Elevi înscrişi în învăţământ profesional – 69 persoane  
 Personal didactic, auxiliar şi nedidactic total – 289 persoane 
 Personal didactic în învăţământ preşcolar – 25 persoane 
 Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial – 82 persoane 
 Personal didactic în învăţământ liceal şi profesional – 104 persoane. 
 

În anul 2016 s-au desfăşurat multiple evenimente la nivelul unităţilor de învăţământ dintre 
care amintim : 
                      -organizarea şi desfăsurarea olimpiadelor scolare şi a altor concursuri la nivel local  
zonal, judeţean şi national   cu participarea a peste 300 de elevi, care au obtinut rezultate  
concretizate in premii şi mentiuni. 
                       -organizarea zilelor scolii  cu ample actiuni, ediţii festive 
                        -derularea mai multor proiecte educaţionale în colaborare cu diferite scoli sau alte 
instituţii la nivel local, judeţean şi naţional (ONG-uri cu activitate pe teme de educaţie pentru 
sănătate, anti-alcool, anti-drog, anti-tutun, scoli din judeţ  şi din alte judeţe, participanti Poliţia 
orasului Beclean, CSEI  Beclean, Centre de bătrâni). 
                        -câştigarea şi finalizarea unor proiectelor de granturi şcolare 
                        -organizarea activitaţilor în cadrul Programului de prevenire şi combatere a violenţei 
în mediul scolar. 
                          -realizarea revistelor colare, organizarea diferilelor simpozioane si festivaluri de 
folclor şi tradiţii populare, organizarea expoziţiilor de icoane pe sticlă şi desen, alte activităti 
similare. 
                           -spectacole dedicate Zilelor Oraşului,  Zilei Naţionale a României.   
                                                                                                                                        
6. CULTURĂ 
 
   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 
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stăinătate. În anul 2016, alocările din bugetul local au fost de 52.000 lei Casei de Cultură „Radu 
Săplăcan” pentru cheltuieli specifice acestui segment de activitate. 
 
7. SPORT 
 
           În anul 2016 activitatea sportivă în orasul Beclean s-a situat la cotele necesare unei 
comunităţi urbane şi cunoaşte, de la an la an, o revigorare semnificativă, cu diversificările de 
rigoare. Alături de activităţile sportive şcolare şi extrascolare, populaţia matură a participat la câteva 
activităţi punctuale: Cupa oraşului Beclean la fotbal, ediţia a -XIII-a. 
Cupa orasului Beclean :  
Formaţii participante: 
-Primăria, patronii, CFR, Poliţia, alte echipe de amatori. 
Durata desfăşurării:3 zile  
Media spectatorilor:aprox.1.800 persoane.   
 Tot în oraşul nostru există o activitate sportivă organizată în domeniul tenisului de câmp, 
unde sunt angrenaţi mai ales copii şi tineri, care beneficiază de antrenamente de specialitate, în 
vederea participării la competiţii viitoare. 

Activitatea fotbalistică locală de performanţă, desfăşurată cu copiii a prins un puternic avânt, 
odată cu constituirea Clubului de fotbal ,,Olympia”. Clubul de fotbal a fost sprijinit de către  
Primărie şi Consiliul Local, prin punerea la dispoziţie a sălii de sport de la Grupul Şcolar Agricol, 
recent modernizată, respectiv a stadionului orăşenesc, pentru pregătirile şi antrenamentele specifice. 

 În fiecare an, Baza hipică a Hergheliei din Beclean organizează o etapă a Campionatului 
Naţional de Atelaje cu doi cai, competiţie care tinde deja să devină una dintre emblemele localităţii 
noastre. Acest eveniment sportiv, găzduit de către noi atrage în fiecare an atenţia unui numeros 
public amator de sporturi hipice sau iubitor de cai. Astfel, timp de trei zile, spectatorii prezenţi şi-au 
încurajat favoriţii şi s-au bucurat din plin de frumosul spectacol ecvestru de la Beclean, având 
ocazia să admire cai extrem de valoroşi, exemplare cabaline deosebit de frumoase şi spectaculoase,  
antrenate pentru a participa cu succes la competiţii de mare anvergură. 

Alocările de la bugetul local pentru activitatea sportivă au fost de 6.000 lei  pentru susţinerea 
unor competiţii sportive. 

 
8. RELIGIE 
 
  Oraşul Beclean este o comunitate prin excelenţă creştină: aici convieţuiesc creştini 
ortodocşi,greco-catolici, penticostali şi  reformati, 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. În anul 2016 au fost susţinute 
cultele religioase cu fonduri din bugetul local în sumă de 348.137 lei. 
 
9. SĂNĂTATE PUBLICĂ 
    

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. Aferent anului 2015, s-au utilizat pentru cheltuieli de personal cabinete 
medicale suma de 202.573 lei  şi cheltuieli  pentru medicamente suma de 1.836 lei. 

Spitalul orăşenesc Beclean a primit finanţare pentru lucrarea  de reabilitare clădire  de la 
Ministerul Sănătăţii de 467.000 lei  şi cofinanţare de la bugetul local 52.296 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; 
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- 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 în anul 2016 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 si 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 ; 
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   : 
o          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 ; 
o         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 ; 
   Spitalul Orășenesc Beclean poate oferi nu mai puțin de 18 de servicii medicale persoanelor care 

ai nevoie de îngrijire de specialitate. 
Printre aceste servicii se numără Balneofizioterapia, Chirurgia generală, Pediatria, Oftalmologia sau 
chiar Planificarea familială. 
Potrivit managerului Spitalului Orășenesc Beclean, Bogdan Tușa, serviciile medicale spitaliceşti 
acordate în regim de spitalizare continuă se oferă în specialităţile: 

https://www.facebook.com/Spitalul-orasenesc-Beclean-172606123318176/
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- Pediatrie 
- Medicina internă 
- B.F.T.(balneofizioterapie) 
- Chirurgie generală 
- ATI 
- Obstetrică-ginecologie 
- Neonatologie 
- Psihiatrie-cronici lunga durata 
- Psihiatrie-acuti 

De asemenea, serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare la Beclean sunt în 
specialităţile: 

- C.P.U. 
- Pediatrie 
- Medicina interna 
- Chirurgie generala 
- Obstetrică-ginecologie 

Mai mult, există și servicii medicale acordate în ambulatoriu (policlinică) pentru următoarele 
specialităţile clinice: 

- Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
- Pediatrie 
- B.F.T. (balneofizioterapie) 
- Planificare familiala 
- Medicină internă 
- Gastroenterologie 
- Chirurgie generală 
- Obstetrica-ginecologie 
- Oftalmologie 
- ORL 
- Dermato-venerologie 
- Psihiatrie 

Și nu în ultimul rând, pacienții Spitalului Orășenesc Beclean pot beneficia și de servicii 
medicale acordate în ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice: Radiologie sau Analize de 
Laborator. 

Vă amintim faptul că Spitalul Orășenesc Beclean a fost reabilitat în ultimii ani, iar 
administrația locală face în prezent eforturi susținute de a atrage în zona Becleanului medici care să 
profeseze la Spital pe termen lung. Cel mai recent exemplu este proiectul construcției unui bloc 
ANL pentru medici sau personalul medical, care va fi finalizat la sfârșitul anului 2018. 

10. 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 

https://stiridinbeclean.ro/cum-arata-spitalul-din-beclean-dupa-modernizare-galerie-foto/
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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, în anul 2016, poliţiştii rutieri, sprijiniţi de cei 
de la ordine publică au intervenit pentru soluţionarea mai multor evenimente rutiere petrecute pe 
raza de responsabilitate a Poliţiei oraşului Beclean. 

Evidenţiem pe aceasta cale şi lipsa faptelor antisociale grave, în anul 2016, pe raza oraşului 
Beclean. 
  La starea de ordine constatată pe tot parcursul anului 2016 şi-a adus contribuţia şi activitatea 
desfaşurată de către  plutonul de jandarmi  cantonat în oraşul nostru.  
 
 
 11. ACTIVITATEA CONSILIULUI  LOCAL  BECLEAN  
 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte cadrul 
legislativ în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, care utilizează resurse financiare publice, în raporturile 
stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. Legea are drept scop 
sporirea gradului de responsabilitate a autorităţilor administraţiei publice faţă de cetăţean, 
stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziei şi a elaborării actelor 
normative, precum şi sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii. În fapt, 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică vine în sprijinul 
cetăţeanului în vederea informării asupra problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute 
de autorităţile administraţiei publice, a consultării cetăţenilor în ceea ce procesul de elaborare a 
deciziilor şi, nu în ultimul rând, participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi 
la elaborarea actelor normative. În acest mod creşte controlul contribuabililor asupra utilizării 
banului public. 
 
     Componenţa Consiliului Local al oraşului Beclean în anul 2016 este următoarea: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Apartenenţa politică 

1. Bilegan Titus PSD 
2. Bindea Sever Aurelian PSD 
3. Bezeriţă Radu PSD 
4. Borsos Karoly Laszlo UDMR 
5. Cârcu Ioan Caius PMP 
6. Cîrjac Ioan PSD 
15. Munteanu Maria PSD 
7. Florean Filip PNL 
8. Lazăr Ioan PSD 
9. Mariaşiu Mihai PSD 
10. Mathe Ştefan UDMR 
11. Bîrtaş Emilian PSD 
12. Pop Vasile PSD 
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13. Rusu Bogdan Doru PNL 
14. Zăgrean Ioan PNL 
16. Vereş Zoltan Sandor PSD 
17. Abodi Melania PSD 

 
Componenţa comisiilor de specialitate: 
 
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial, compusă din următorii consilieri locali: 
 1. D-l Cîrjac Ioan - consilier local - secretar; 
 2. D-l Cârcu Ioan Caius - consilier local - membru; 
 3. D-l Bilegan Titus - consilier local - membru; 
 4. D-l Bindea Sever Aurelian - consilier local - membru; 
 5. D-l Borsos Karoly Laszlo - consilier local - membru; 
 6. D-l Zăgrean Ioan - consilier local - membru; 
 7. D-l Pop Vasile - consilier local - preşedinte; 
 
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări 
servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului, compusă din 
următorii consilieri locali: 
 1. D-l Mathe Ştefan - consilier local - preşedinte; 
 2. D-l Bindea Sever Aurelian - consilier local - membru; 
 3. D-na Abodi Melania - consilier local - membru; 
 4. D-l Rusu Bogdan - Doru - consilier local - membru; 
 5. D-l Lazăr Ioan - consilier local - secretar; 
 6. D-l Bezeriţă Radu - consilier local - membru; 
 7. D-l Vereş Zoltan - consilier local - membru; 
 
III. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, compusă din 
următorii consilieri locali: 
 1. D-l Bilegan Titus - consilier local - membru; 
 2. D-l Borsos Karoly Laszlo - consilier local - membru; 
 3. D-l Vereş Zoltan Sandor consilier local - secretar; 
 4. D-l Cîrjac Ioan consilier local - membru; 
 5. D-l Pop Vasile - consilier local - membru; 
 6. D-l Mariaşiu Mihai - consilier local - membru; 
 7. D-l Florean Sorin- Filip - consilier local - preşedinte; 
 
IV. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, compusă din următorii consilieri locali: 
 1. D-l Bârtaş Emilian - consilier local - membru; 
 2. D-na Abodi Melania - consilier local - membru 
 3. D-l Vereş Zoltan Sandor - consilier local - membru; 
 4. D-l Lazăr Ioan - consilier local - membru; 
 5. D-l Mariaşiu Mihai - consilier local - membru; 
 6. D-na Munteanu Maria - consilier local - secretar; 
 7. D-l Cârcu Ioan Caius - consilier local - preşedinte; 
 
Hotărâri adoptate de către Consiliul Local al oraşului Beclean în anul 2016: 
 
Nr. 
crt. 

zi lun
ă 

An  HOTARÂRE   

1. 6 1 2016 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2015, 
pentru suma de 1.061.891,48 lei. 
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2. 6 1 2016 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 
trei luni,începând cu luna februarie 2016. 

3. 1 2 2016 

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 4 din Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Beclean nr. 29/30.04.2015 privind 
aprobarea dării în administrare a imobilului „Bazin de Înot didactic” 
Beclean și a unor măsuri pentru administrarea acestuia . 

4. 1 2 2016 
privind aprobarea majorării capitalului social al Consiliului Local al 
orașului Beclean, prin aport  de capital în natură  la S.C. AQUABIS 
S.A. Bistriţa, în valoare de 16.800 lei. 

5. 1 2 2016 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Beclean, pentru anul şcolar 
2016 – 2017. 

6. 1 2 2016 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de întabulare în Cartea 
Funciară a terenului în  suprafaţă de 144 mp., situat în intravilanul  
oraşului Beclean, str. Obor, FN, judeţul Bistriţa-Năsăud,  pentru  
înscrierea provizorie în domeniul public al orașului Beclean.  

7. 1 2 2016 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  
al oraşului Beclean pe anul 2016 

8. 15 2 2016 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar privat de pe raza oraşului Beclean, pentru anul şcolar 
2016 – 2017. 

9. 15 2 2016 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de 
salubrizare în județul Bistrița – Năsăud pentru  
perioada 2016 – 2020. 

10. 15 2 2016 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate potrivit Legii  
nr. 248/2015. 

11. 15 2 2016 
privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”al 
oraşului Beclean pentru anul 2016. 

12. 15 2 2016 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  
lucrarea de investiţii „Reabilitare Corp Clădire Școala Generală 
Clasele I – IV și Grădinița cu Program Normal din Localitatea Figa”. 

13. 10 3 2016 
privind aprobarea  execuţiei bugetare la data de 31.12.2015 a 
bugetului oraşului Beclean. 

14. 10 3 2016 
privind aprobarea rectificării bugetului oraşului Beclean pe anul 
2016. 

15. 10 3 2016 

pentru revocarea Hotărârii nr. 99/ 30.12.2015 privind aprobarea 
scutirii de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren 
pentru anul 2016 a Fundaţiei „Bethesda&Floricica”, pentru clădirea 
şi terenul situat în oraşul Beclean,,strada Mihail Kogălniceanu, nr.86. 

16. 10 3 2016 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Beclean nr. 83/2015  privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2016, modificată și completată cu Hotărârea 
Consiliului Local al orașului  
Beclean nr. 97/2015.                                                                  

17. 10 3 2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei  publice locale. 

18. 10 3 2016 
privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului 
Beclean”, domnului Emil Radu Moldovan-Preşedintele Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud.  

19. 10 3 2016 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului 
Beclean”, domnului profesor Andrei Moldovan. 

20. 10 3 2016 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului 
Beclean”, domnului profesor  Costel Miron. 
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21. 4 4 2016 
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al 
Regulamentului de Ordine Interioară, al Direcţiei de Gospodărie 
Comunală Beclean. 

22. 4 4 2016 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va  
recolta în anul 2016, modul de valorificare a acesteia,precum şi 
metodologia de calcul a preţurilor de referinţă a masei  lemnoase pe 
picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Oraşului 
Beclean. 

23. 4 4 2016 

pentru  aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local al oraşului  
Beclean, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

24. 4 4 2016 

pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap, existente în evidenţele Serviciului Public 
de Asistenţă Socială Beclean la sfârşitul semestrului al II-lea, al 
anului 2015. 

25. 4 4 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/2016 privind 
însuşirea documentaţiei cadastrale de întabulare în Cartea Funciară a 
terenului în  suprafaţă de 144 mp., situat în intravilanul  oraşului 
Beclean, str. Obor, FN, judeţul Bistriţa-Năsăud,  pentru  înscrierea 
provizorie în domeniul public al orașului Beclean. 

26. 4 4 2016 

privind aprobarea  structurilor organizatorice şi a statului  
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului 
Beclean şi al serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale 
Consiliului Local al oraşului Beclean. 
 

27. 16 5 2016 
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai  
2016. 

28. 16 5 2016 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a 
impozitului pe teren pentru anul 2016 a Fundației 
„Bethesda&Floricica”, pentru clădirea și terenul situat în oraşul 
Beclean, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 86. 

29. 16 5 2016 

privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi 
completările ulterioare. 

30. 16 5 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe  
anul 2016. 

31. 16 5 2016 privind aprobarea  execuţiei bugetare la data de 31.03.2016 a 
bugetului oraşului Beclean. 

32. 30 5 2016 
privind organizarea păşunatului, stabilirea taxelor pe teren şi a 
taxelor de păşunat pe anul 2016, pentru U.A.T.Oraşul Beclean, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 

33. 30 5 2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere a suprafeţelor de 
pajişti aflate în domeniul public al oraşului Beclean. 

34. 22 6 2016 privind alegerea Comisiei de validare. 

35. 22 6 2016 
privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 
5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al orașului Beclean. 

36. 22 6 2016 privind constituirea Consiliului local al orașului Beclean. 
37. 22 6 2016 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local. 
38. 22 6 2016 privind alegerea viceprimarului orașului Beclean. 

39. 22 6 2016 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al orașului Beclean. 

40. 27 6 2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 
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finanţare nr. 4706/30.09.2014 pentru proiectul Edificare şi 
Construire Campus Şcolar,Beclean (cod SMIS 53124). 

41. 27 6 2016 

pentru aprobarea modificării şi completării HCL nr. 54/2006 privind 
stabilirea situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de 
urgenţă, modificată şi completată cu HCL nr. 85/2010 şi cu HCL 
nr.9/2011.  

42. 27 6 2016 
privind  aprobarea programului de lucru, a taxelor şi a tarifelor 
pentru serviciile oferite în cadrul Parcului  Balnear „Băile – Figa”, în 
perioada sezonului estival 01.07.2016-01.10.2016. 

43. 18 7 2016 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a 
evenimentului „Zilele oraşului Beclean” în anul 2016. 

44. 18 7 2016 privind desemnarea Comitetului de organizare al „Zilelor  
oraşului Beclean”în anul 2016. 

45. 18 7 2016 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al oraşului 
Beclean şi al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

46. 18 7 2016 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al oraşului 
Beclean şi al înlociutorului acestuia în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.  

47. 23 8 2016 
privind desemnarea de către Consiliul Local al oraşului  
Beclean a 2 reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Orăşenesc Beclean,  precum şi membrii supleanţi ai acestora. 

48. 23 8 2016 
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului 
Beclean în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „AQUABIS” 
S.A. Bistriţa-Năsăud. 

49. 23 8 2016 
privind aprobarea  execuţiei bugetare la data de 30.06.2016 a 
bugetului oraşului Beclean. 

50. 23 8 2016 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de  
trei luni,începând cu luna septembrie 2016. 

51. 30 8 2016 
privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu 
destinaţie de locuinţe A.N.L. care sunt în folosinţa unor persoane 
cu handicap grav sau accentuat. 

52. 30 8 2016 
privind aprobarea noilor chirii care se aplică locuinţelor de tip 
A.N.L. de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Beclean. 

53. 30 8 2016 

privind asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor 
neeligibile prin PNDL., în vederea finanţării de la bugetul de stat a 
lucrărilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare pentru Şcoala Primară Coldău şi Şcoala Primară Figa.  

54. 30 8 2016 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea 
finanţării de la bugetul de stat a lucrărilor necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru Şcoala Primară Figa. 

55. 30 8 2016 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea 
finanţării de la bugetul de stat a lucrărilor necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru Şcoala Primară Coldău. 

56. 1 9 2016 privind aprobarea rectificării bugetului oraşului Beclean pe anul 
2016. 

57. 1 9 2016 
privind încetarea calităţii de manager al Spitalului Orăşenesc 
Beclean a doamnei Timar Maria Eleonora şi numirea în funcţia de 
manager interimar a domnului Tuşa Bogdan Florian. 

58. 1 9 2016 
privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Contractului de achiziţie 
publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de 
colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul 
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Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- 
Năsăud.” 

59. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
Educaţiei la Școala Gimnazială „Grigore Silași”  Beclean. 

60. 21 9 2016 
privind desemnarea a trei reprezentanţi din cadrul Consiliului Local 
al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Școala 
Gimnazială „Grigore Silași” Beclean. 

61. 21 9 2016 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct la Şcoala Gimnazială„Grigore Silași” 
Beclean. 

62. 21 9 2016 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct la Colegiul Național „Petru Rareș”  
Beclean.  

63. 21 9 2016 
privind desemnarea a trei reprezentanţi din cadrul Consiliului Local 
al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Colegiul 
Național „Petru Rareș” Beclean. 

64. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
Educaţiei la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean. 

65. 21 9 2016 
privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului Local 
al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul 
Tehnologic Agricol Beclean. 

66. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
Educaţiei la Liceul Tehnologic Agricol  Beclean. 

67. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct la Liceul Tehnologic Agricol Beclean. 

68. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” Beclean. 

69. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
Educaţiei la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean. 

70. 21 9 2016 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct la  Liceul Tehnologic „Henri Coandă” 
Beclean. 

71. 21 9 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliul Local al 
oraşului Beclean în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct la Clubul copiilor Beclean. 

72. 7 10 2016 
privind constatarea încetării prin demisie a mandatului de consilier 
local  al d-lui Tuşa Bogdan Florian din cadrul Consiliului Local al 
orașului Beclean,  din partea Partidului Social Democrat. 

73. 7 10 2016 
privind constatarea încetării prin demisie a mandatului de consilier 
local  a d-nei Boroş Alexandrina Loredana din cadrul Consiliului 
Local al orașului Beclean, din partea Partidului Social Democrat. 

74. 7 10 2016 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului 
Beclean nr. 34/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare. 

75. 7 10 2016 
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al orașului Beclean a d-lui Bârtaş Emilian. 
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76. 7 10 2016 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al orașului Beclean a d-nei Abodi Melania Susana. 

77. 7 10 2016 

pentru modificarea Hotărârii nr.36/2016 privind constituirea 
Consiliului Local al oraşului Beclean şi a Hotărârii nr.39/2016 
privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşului Beclean. 

78. 7 10 2016 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi de reprezentare 
juridică pentru proiectul „Edificare şi construire Campus Şcolar”. 

79. 7 10 2016 
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară şi a 
Regulamentului de Organizare şi  Funcţionare a Spitalului Orăşenesc 
Beclean. 

80. 7 10 2016 privind aprobarea rectificării bugetului oraşului Beclean pe anul 
2016. 

81. 31 10 2016 
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap, existente în evidenţele Serviciului Public 
de Asistenţă Socială Beclean pe semestrul I al anului 2016. 

82. 31 10 2016 
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Clubul copiilor 
Beclean. 

83. 31 10 2016 

privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior 
pe specii,sortimente dimensionale şi grade de accesibilitate, 
producţia anului 2017 din fondul forestier proprietate publică a 
oraşului Beclean, administrat de Ocolul Silvic Beclean şi Ocolul 
Silvic Bistriţa . 

84. 31 10 2016 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului  
„Casă de Căsătorii”, situat în oraşul Beclean, strada 1 Decembrie 
1918, nr.2, în Depozit Arhivă.  

85. 31 10 2016 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul 
Primăriei oraşului Beclean pe anul 2017. 

86. 11 11 2016 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Beclean nr.53/2016 privind asigurarea finanţării de 
la bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDL., în vederea 
finanţării de la bugetul de stat a lucrărilor necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru Şcoala Primară Coldău şi 
Şcoala Primară Figa.  

87. 11 11 2016 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Beclean nr.54/2016 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici în vederea finanţării de la bugetul de stat a 
lucrărilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare pentru Şcoala Primară Figa. 

88. 11 11 2016 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Beclean nr. 55/2016 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici în vederea finanţării de la bugetul de stat a 
lucrărilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare pentru Şcoala Primară Coldău. 

89. 11 11 2016 
privind aprobarea a două linii de gardă la Spitalul Orăşenesc 
Beclean. 

90. 11 11 2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului 
Orăşenesc Beclean. 

91. 11 11 2016 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei 
luni,începând cu luna decembrie 2016. 

92. 11 11 2016 
privind aprobarea  execuţiei bugetare la data de 30.09.2016 a 
bugetului oraşului Beclean. 

93. 21 11 2016 privind aprobarea rectificării bugetului oraşului Beclean pe anul 
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2016. 

94. 21 11 2016 
pentru aprobarea Planului de măsuri privind incluziunea cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome din oraşul Beclean pentru anul 
2017. 

95. 21 11 2016 
privind desemnarea persoanelor din comisia socială pentru analizarea 
cererilor de locuinţe construite din fonduri A.N.L., destinate pentru 
închiriere tinerilor, constituită prin H.C.L. nr. 81 din 23.11.2009. 

96. 25 11 2016 

privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1 la 
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare 
respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor 
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 
Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016. 

97. 7 12 2016 
privind numărul de utilizatori ai serviciului de salubrizare asumat și 
comunicat pentru întocmirea documentației de atribuire. 

98. 7 12 2016 privind aprobarea rectificării bugetului oraşului Beclean pe anul 
2016. 

99. 7 12 2016 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Beclean nr.46/2015 privind exprimarea acordului 
pentru majorarea prin aport la capitalul social cu suma de 13.900 lei 
la S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa. 

100. 14 12 2016 

privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a 
Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, 
transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv 
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor 
de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud. 

101. 30 12 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.        

102. 30 12 2016 

privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru 
autoturismele care deservesc parcul auto al Primăriei și Consiliului 
Local al orașului Beclean și al instituțiilor și serviciilor publice de 
interes local.  
 

 
Proiectele de acte normative sus menţionate au respectat prevederile legale, fiind afişate la 

sediul propriu, în spaţiu accesibil publicului. Anunţurile referitoare la elaborarea actelor normative a 
fost adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi 
adoptare pentru fiecare act normativ în parte. Anunţul a cuprins o notă de fundamentare, o expunere 
de motive sau un referat privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al 
actului normativ  precum şi termenul limită (cel puţin 10 zile), locul şi modalitatea în care cei 
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 
de act normativ.  

Pentru proiectele de acte normative afişate în anul 2016 nu au fost primite recomandări, 
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind actele administrative supuse dezbaterii 
publice, astfel că nu au putut fi incluse în proiectele de acte normative recomandări, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare. 

La şedinţele publice ale Consiliului local al oraşului Beclean au participat un număr redus de 
cetăţeni, însă participarea acestora s-a datorat, în special, soluţionării unor cereri sau petiţii depuse 
de acesteia.  

Toate şedinţele Consiliului Local al oraşului Beclean în anul 2016 au fost publice, 
neexistând şedinţe cu uşile închise sau restricţionarea accesului. De asemenea, Primăria oraşului 
Beclean nu a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 
 

 
 



 19 

 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BECLEAN 
 

1. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

    Direcţia Economică este în subordinea directă a primarului orasului, şi este condusă de directorul 
executiv, economist Adriana Gîrjan. Direcţia economică este serviciul care asigură formarea, 
administrarea, angajarea utilizarea şi evidenţa resurselor financiare şi materiale ale unităţii 
administrativ-teritoriale. Totodată asigură finantarea activitaţilor primăriei, a aparatului de 
specialitate, a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, toate acestea 
primind materializare în bugetul oraşului. 
   Dintre actiunile întreprinse în anul 2016  amintim: 
          -întocmirea proiectului bugetului general de venituri şi cheltuieli a oraşului Beclean; 
          -prognozarea surselor de venituri, stabilirea veniturilor din impozite si taxe locale a altor 
venituri derulate la nivel propriu, propunerea sumelor pentru finantare din cote si sume defalcate 
din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din t.v.a. ,a altor venituri necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor bugetare.Pentru anul 2016 s-a constituit un regim echitabil de acordare a bonificatiei 
pentru contribuabilii bun platnici care îsi achită obligatiile bugetare ale întregului an 2015, in avans 
până la 31 martie 2016.Bonificatia acordata  la persoane fizice  a fost de  8%, fapt care a dus la  
incasari mai mari  fata de  aceeasi periada a anului precedent.Pentru persoanele juridice  bonificatia 
a fost de 4%. 
               -întocmirea raportului  primarului privind proiectul bugetului general de  venituri şi 
cheltuieli a orasului Beclean; 
           -întocmirea raportului privind contul de execuţie al bugetului general; 

- urmărirea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli; 
- analizarea veniturilor cuprinse in buget, a modului de realizare a acestora a modului de 

utilizare, conform prevederilor legale; 
- coordonarea  compartimentelor de venituri şi cheltuieli, colaborarea  cu toate celelalte 

servicii in derularea eficienta a activităţii; 
- analiza solicitărilor de subvenţii acordate din bugetul local; 
- propunerea  aprobarii de către ordonatorul principal de credite a actiunilor financiare, 

organizarea  controlul financiar preventiv; 
- asigurarea  respectarii normelor legale cu privire la inventarierea anuală a patrimoniului,  
În cadrul Directiei Economice desfăsoară activitate următoarele compartimente: 
   Compartiment impozite şi taxe locale 
   Compartiment autorizaţii  
   Compartiment financiar-contabil 
   

         
                                 COMPARTIMENT  IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
  

Personalul cu atribuţii de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi de prelucrare automată 
a datelor,   şi-a desfăşurat activitatea în anul 2016 în conformitate cu legislaţia în vigoare având de 
îndeplinit următoarele obiective: 

     încasarea fluentă a impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii persoane fizice şi 
persoane juridice; 

     verificarea şi înregistrarea  în evidenţa informatizată a tuturor modificărilor patrimoniale 
(declaraţii de impunere a bunurilor mobile şi imobile, cereri de radiere din evidenţa fiscală, 
scutirile şi reducerile de impozit conform legislaţiei în vigoare, etc.) 

     informarea contribuabililor cu privire la nivelul impozitelor şi taxelor; 
Activitatea întregului personal a fost direcţionată în vederea realizării cu operativitate şi 

eficienţă a acestor sarcini specifice concretizându-se în realizarea la bugetul local   de  venituri 
incasate la nivelul sumei de 28.663.414 lei dupǎ cum urmeazǎ: 
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        AN BUGETAR 2016                         

Nr 
Crt. 

Denumire indicator Prevederi  
Buget-lei 

Incasări  
Realizate -lei 

 

1                         2            3               4       
01 Venituri Total               din care    28.207.730        28.162.118  
02 Venituriproprii    11.068.000        11.451.360  

03 Venituri Curente    25.037.000        25.120.171  
04 Venituri Fiscale    23.476.000        23.575.580  
05 Impozit pe venit , profit      5.797.000          5.956.252  
06 Impozit pe venit,profit şi câstiguri din 

capital de la persoane fizice 
     5.797.000          5.956.252  

07  Cote si sume  defalcate din impozitul pe 
venit 

    5.706.000          5.858.283  

08 Sume alocate din cote defalcate        344.000            344.000  
09 Impozite si taxe pe proprietate     2.732.000         2.828.771  
10 Impozitul şi taxa pe clădiri     1.929.000         1.966.378  
11 Impozitul şi taxa pe teren        735.000            776.469  
12 Taxe judiciare de timbru          68.000               85.924  
13 Impozite şi taxe pe bunuri si servicii   14.909.000       14.757.506  
14 Sume defalcate din t.v.a.   13.575.000       13.328.141  
15 Taxe pe utilizarea bunurilor         912.000         1.011.973  
16 Alte  impozite si taxe fiscale         38.000              33.051  
17 Venituri nefiscale    1.561.000         1.544.591  
18 Venituri din proprietate       440.000            409.680  
19 Vănzari de bunuri si servicii    1.121.000         1.134.911  
20 Venituri  din prestari servicii si alte 

activitati 
      208.000            245.982  

21 Venituri  din taxe administrative, eliberari 
permise 

        76.000             63.998  

22 Amenzi si alte sanctiuni aplicate       477.000           538.281  
23 Diverse venituri       360.000           286.650  
24 Varsaminte din sectiunea de functionare  

pentru finantarea  sectiunii de dezvoltare 
  -4.294.000       -3.521.967  

25 Varsaminte din sectiunea de functionare  
primite in sectiunea de dezvoltare 

 +4.294.000       -3.521.967  

26 Subventii de la alte nivele ale 
administratiei 

   1.667.730        1.485.698  

27 Venituri din capital         23.000             76.330  
 
28. 
 

Sume  primite de la UE in contul platilor 
efectuate 
Fondul European de Dezvoltare  
Regionala 

    1480.000        1.479.919  

 
  În anul 2016, perioada la care se referă informarea, biroul şi-a desfăşurat activitatea în 
conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare, depunând eforturi  sustinute pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice de serviciu .Aceste atribuţii concretizându-se în realizarea celor mai importante 
obiective si sarcini ce au stat în atenţia noastră în anul fiscal 2016. În acest scop prezentam sarcinile 
specifice biroului, cât şi măsurile întreprinse de personalul de specialitate în vederea realizării 
programelor propuse. 

Ca obiective specifice au fost stabilite următoarele: 
- evaluarea materiei impozabile cuprinsă în situaţiile  trimestriale şi anuale generate de 

aplicarea Codului fiscal, astfel încât elaborarea bugetului local pe anul 2016 să cuprindă impozitele 
şi taxele locale aferente materiei impozabile respective. 
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- prezentarea în detaliu a activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor s-a efectuat având 
la bază verificarea şi prelucrarea declaraţiilor fiscale depuse de către contribuabili pentru 
înregistrarea în evidenţele fiscale, precum şi a verificării sincerităţii declaraţiei de 
impunere rectificative cuprinzând modificările intervenite asupra materiei impozabile.  
Rezultatul situaţiilor  analizate exprimând performanţa realizării atribuţiilor de serviciu 
ale personalului de specialitate. 

- mentinerea unei baze de date actualizate privind obligatiile de plata ale contribuabililor 
- organizarea activitatii de incasare şi virare la bugetul local a veniturilor fiscale şi 

nefiscale; 
- organizarea activitatii de urmărire a debitorilor prin trimiterea înstiintărilor de plată şi a 

somatiilor către contribuabili.Prin scrisoarea anuală a primarului în primul trimestru a 
anului fiscal potrivit H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocraţiei, în activitatea de relatii cu publicul, s-au înmânat si trimis  
persoanelor fizice  si juridice un număr de  peste 20.883 înstiintări de plată privind 
obligatiile fiscale stabilite în anul 2016 indicându-se cu acest prilej termenele de plată, 
sumele pe impozite si taxe, conturile bugetare unde se pot plati aceste obligatii . 

        
             Odata cu scrisoarea primarului în fiecare an , în lunile  ianuarie şi februarie, cetatenii 
orasului primesc la domiciliu o informare cu privire la realizarile anului precedent, proiectele din 
anul curent,începând astfel un parteneriat public-privat, întrucât prin impozitele şi taxele locale, cu 
totii,  participăm la realizarea proiectelor comunitatii.Astfel cetatenii au prilejul sa constate cu cât 
contribuie din sumele pe care le datoreaza  la realizarea proiectelor colectivitatii.In timpul anului 
pentru neplata la timp a obligatiilor fiscale au fost emise un numar  important de   înstiintari de plată  
atât persoanelor fizice cât si celor juridice (nr. instiintari trimise  ) 
              Compartimentul executare silita a urmărit un numar de 5.432 debitori, facându-se popriri la 
banci de 1.807.543 lei pe veniturile datornicilor.Prin executare silita s-au urmarit datoriile 
neachitate la termen de catre  persoanele fizice şi  persoanele juridice. 
               În anul 2016 s-au acordat la un număr de 343 de persoane , scutiri de la plata impozitului 
pentru clădiri , terenuri şi pentru taxa asupra mijloacelor de transport in valoare de   77.086 lei, 
potrivit  Codul fiscal.Aceste persoane sunt  cu handicap, veterani de razboi, deportati, alte categorii 
stabilite de lege. 

   Bonificatiile acordate pentru anul 2016 , pentru plata integrala a impozitelor până la 31 
martie, au fost de 119.717 lei , obligatii de plata la impozitul pe clădiri,  impozitul pe teren, si 
pentru impozitul pe mijloacele de transport, din care la persoane fizice de  68.311 lei, si la persoane 
juridice  de 51.406 lei. 

    In respectarea prevederilor legale am avut colaborări cu instituţii publice, răspunzând în 
termen legal la orice solicitare de la : Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie, Judecătoria, Tribunalul, Parchetul, Vama, Executori Judecătoreşti, Executori Bancari, 
Societăţi de Avocatură, Registrul Comerţului . 

 În concluzie: necesitatea atingerii obiectivelor propuse au contribuit la creşterea calităţii 
serviciilor oferite cetăţenilor şi a prestigiului instituţiei.    
             În anul  pentru activitatea de constatare, stabilire, control impozite şi colectare taxe 
persoane juridice, a fost stabilit ca obiectiv general  verificarea sincerităţii declaraţiilor, precum şi 
verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către 
contribuabilii persoane juridice . 

Ca obiective specifice au fost stabilite următoarele : 
- rectificarea erorilor privind forma documentelor, în vederea evitării anomaliilor şi a 

blocajului procedurii impozitării ; 
- examinarea datelor înscrise în declaraţiile de impunere comparativ cu cele din situaţia 

fiscală a contribuabililor persoane juridice ; 
- depistarea contribuabililor care nu au depus declaraţii de impunere, a rău platnicilor  
- depistarea declaraţiilor eronate sau incomplete ; 
- confruntarea elementelor înregistrate în contabilitate cu realităţile faptice constatate pe 

teren ; 
- stabilirea abaterilor şi în funcţie de acestea, a măsurilor de intrare în legalitate ; 
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Măsurile întreprinse de personalul serviciului pentru realizarea acestor obiective specifice 
s-au finalizat în : 

- controale formale exercitate asupra declaraţiilor contribuabililor persoane juridice, 
imediat după recepţionarea acestora, pentru a se permite în special exploatarea ulterioară 
a acestor documente. Au fost verificate  declaraţii pentru stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale,  

 -   s-au verificat : modul de întocmire, valorile de impunere, cotele de impozitare ; 
   În perioada analizată, activitatea de  executare creanţe bugetare şi facilităţi fiscale, s-a 
desfăşurat  în conformitate cu prevederile Legii  privind Codul Fiscal, si a  Codului de Procedura 
Fiscală, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, a altor acte normative 
cu aplicabilitate în domeniul specific. Principalele obiective şi sarcini au constat în: 

        identificarea creanţelor datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice şi 
persoane juridice, înştiinţarea acestora şi în funcţie de situaţie, iniţierea procedurii de 
executare silită şi continuarea acesteia pentru recuperarea sumelor restante; 

        primirea, luarea în evidenţă şi instrumentarea cererilor de acordare a unor înlesniri la 
plata impozitelor şi taxelor locale; 

        analiza şi rezolvarea diferitelor solicitări, sesizări, reclamaţii, etc., formulate de 
cetăţeni şi repartizate biroului;       

        afişarea publicaţiilor de vânzare emise de diferite instituţii ( bănci comerciale, 
executori judecătoreşti, administraţii locale ale Ministerului Finanţelor Publice), 
verificarea situaţiei fiscale a contribuabililor în cauză;  

        luarea în evidenţă a titlurilor executorii reprezentând amenzi la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice sau aplicate de servicii şi compartimente subordonate C.L.Beclean;  

Efectele crizei financiare s-au simtit si in evidentele fiscale, o serie de persoane si-au pierdut 
locul de munca, veniturile din salarii si pensii au fost reduse , iar agentii economici au  
reclamat o situatie dificila  cu intrarea in insolventa a unora sau lipsa lichiditatilor. O serie 
de persoane sunt urmarite de executorii  judecatoresti, altii sunt plecati din tara, somajul , 
lipsa locurilor de munca, situatia dificila a pensionarilor a intretinatorilor persoanelor cu 
handicap, sunt doar o parte din problemele cu care se confrunta populatia 
orasului.Semnalam si deficitul de personal la compartimentul de impozite si taxe locale 
unde activeaza 2 persoane Cu toate acestea veniturile incasate la unitatea noastra au 
crescut  fata de perioada anului precedent, situatie care a dus la inregistrarea la sfirsitul 
anului a unui excedent de  4224  mii lei, si achitarea tuturor obligatiilor angajate in 
procesul bugetar.  

        Pentru anul 2017 vom lua măsuri pentru ca activitatea principală , recuperarea sumelor 
datorate bugetului local şi neachitate la termen , să câştige în eficientă şi fermitate, pe fondul 
respectului faţă de contribuabil si comunitate. 
 
 
                                COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL/2015 
 
Compartimentul de Contabilitate are in componentă 2 angajati cu următoarele atribuţii: 
           -întocmirea contului de execuţie pentru bugetul propriu, în termenele stabilite de lege; 
           -urmărirea execuţiei bugetare din cadrul clasificaţiei bugetare aprobate prin bugetul local 
pentru toate actiunile finanţate din bugetul propriu al Primăriei Beclean 
           -întocmirea balanţei de verificare şi a fişelor analitice în termenele stabilite 
           -contabilitatea angajamentelor bugetare conform executiei bugetare; 
           -întocmirea dărilor de seamă contabile şi depunerea în termen a acestora la D.G.F.P. Bistriţa-
Năsăud; 
           -verificarea deschiderii de credite pentru toate activităţile, verificarea executiei de casă ; 
           -operarea extraselor de cont pentru toate capitolele de cheltuieli finanţate din buget, primite 
de la Trezorerie; 

- onorarea la termen a obligatiilor catre furnizorii de bunuri si servicii, executantii de 
lucrări de investitii, ca si fata de bugetul de stat pentru retinerile la salariile acordate; 
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- asigurarea evidenţei contabile, sintetice si analitice a mijloacelor fixe, pe locuri de 
folosintă, a obiectelor de inventar în magazii şi în folosintă, a imprimatelor cu regim 
special, precum şi a materialelor pe feluri , în scopul pastrării integrităţii patrimoniului; 

- efectuarea valorificării inventarului patrimoniului 
- întocmirea şi depunerea la termen a declaratiilor prevăzute de lege 
In anul 2016 au fost operate  rectificări de buget, 4 situatii dari de seamă pentru cele 4 
trimestre anuale, pentru toate acestea primind viză de la D.G.F.P. Bistrita-Năsăud.Lucrările 
de buget sunt urmărite si de către Trezoreria Beclean, care intocmeste  Contul de execuţie a 
bugetului local, situaţie fidelă pentru orice moment din an, când se doreste o evaluare a  
activitatii. 

 
  RAPORT ASUPRA CONTULUI DE EXECUŢIE PE ANUL 2016 
 
     Bugetul general al orasului Beclean a fost aprobat prin hotarâri ale consiliului local avănd 
4 rectificări pe parcursul anului, si ca urmare a ajuns la suma de  lei, la venituri si de 
44.893.000 lei la cheltuieli. 
    Bugetul general al orasului Beclean se compune din 3 bugete: 
           -bugetul local , cu venituri de 28.207.730  lei si cheltuieli de 28.738.730 lei. 
           -bugetul instituţiilor publice finantate din venituri proprii şi subventii de la bugetul  
local , cu venituri de 17.114.000 lei si cheltuieli de 19.372.000 lei. 
            -bugetul imprumuturilor interne de 3.939.000 lei 
            -transferurilie intre bugete sunt de 750.000  lei. 

                    
Bugetul local detailat  la cheltuieli se prezintă asfel: 
                                                                                                      - lei- 
Nr.crt. Denumirea activitatii               cod bugetar Credite 

bugetare 
Plati 
efectuate 

 

 TOTAL CHELTUIELI  
  Din care: 

28.738.730  24.469.490  

1 Autoritati publice                               51.02   2.943.000   2.536.556  
2 Alte servicii publice generale            54.02      628.000     532.570  
3 Datoria publica dobinzi                     55.02      306.000     276.210  
4 Transferuri cu caracter  general        56.02        15.000       12.232  
5 Ordine publica-politia locala             61.02      274.000     246.701  
5 Invăţământ                                         65.02 15.698.730 13.839.590  
6 Sanatate                                             66.02      836.000     723.707  
7 Cultura, recreere si religie                 67.02  1.815.000   1.532.397  
8 Asigurari si asistenta sociala             68.02  1.316.000   1.261.859  
9 Locuinte, servicii si  

Dezvoltare  publica                           70.02 
 1.304.000     642.490  

10 Protectia mediului                             74.02  1.321.000     849.191  
11 Transporturi                                       84.02  2.282.000  2.015.987  
 

          Excedentul de 4224 mii lei , are utilizare în anul 2017, conform aprobării bugetului pe anul 
2015. 
        Dintre proiectele promovate in ultimii ani care au un impact important asupra comunitatii, in 
anul 2016 s-au finantat prin bugetul local urmatoar 

1. Proiecte POR 2007-2014,scoli, unde orasul Beclean este proprietar al cladirilor 
cuprinse la renovare si modernizare.S-a finantat programul „Edificare si construire 
Campus scolar” la Colegiul Petru Rares Beclean . 

2. La Scoala Grigore Silasi Beclean s-a  finantat achizitia si montarea centralei termice    
3. Spitalul orasenesc Beclean, a realizat  lucrări de reabilitare  constructii de 495.000 lei  

cu finantare de la Ministerul Sanatatii ,si cofinantare de la bugetul local de 52.296 lei. 
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Pentru retelele de apa, canalizare, electricitate s-au finantat în anul 2016 lucrări in 
valoare de 141.076 lei . 

4. Lucrările la străzi,asfaltare,reabilitare, au fost de 1.655.455 lei, lucrări pentru 
îmbunătătirea infrastructurii, crearea unor noi căi de acces pentru cartierele noi 
populate. 

 
       Activitatea Directiei Economice s-a desfasurat în condiţii de responsabilitate , toti angajatii 
depunând eforturi pentru realizarea sarcinilor. 

 
2. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 

 
Compartimentul achiziţii publice, licitaţii este condus de responsabilul cu  achizitiile  publice  
desemnat, domnul Belciug Aurel şi are următoarele atribuţii: 
- asigurarea întocmirii documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii şi lucrări cuprinse în programul anual de achiziţii; 
- colaborează cu compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului local şi cu 
serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, în vederea întocmirii caietelor de sarcini 
pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiţii şi pentru 
formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura de atribuire 
a contractelor de furnizare, se referă la specificaţii tehnice; 
- asigurarea transmiterii anunţurilor de intenţie de participare şi de atribuire, către Monitorul Oficial 
Partea a VI-a sau după caz, a invitaţiilor de participare pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii şi lucrări în funcţie de procedura iniţiată conform prevederilor legale;   
- face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii şi lucrări; 
- întocmirea de referate şi dispoziţii pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii 
contractelor de achiziţie publică; 
- în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă sau cu o singură sursă, întocmeşte nota 
justificativă şi o supune aprobării, după care procedează în continuare conform reglementarilor 
legale; 
- participarea ca membri în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
şi lucrări; 
- formularea de clarificări tuturor solicitanţilor ofertanţi, care au obţinut, în condiţiile legii, 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigurarea transmiterii către toţi ofertanţii a 
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii şi lucrări; 
- întocmirea contractelor de furnizare ,servicii şi lucrări şi înaintarea acestora spre semnare părţilor 
contractante, după care le prezintă  Direcţiei economice a Primariei oras Beclean spre inregistrare si 
evidenta 
- contractele semnate şi înregistrate, le înaintează Direcţiei economice şi persoanelor din 
compartiment cu atribuţii de urmărire şi îndeplinire a acestora; 
 
- în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate birourile, serviciile şi direcţiile 
din cadrul aparatului propriu al consiliului local, cu toate instituţiile şi serviciile publice de sub 
autoritatea consiliului local; 
- întocmirea dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 
- întocmirea şi transmiterea conform prevederilor legale, către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, a formularului privind achiziţiile publice 
denumit „AP” pentru toate tipurile de  contracte atribuite prin intermediul serviciului. 
Obiective 2017 
Obiectivele Compartimentului de achiziţii publice, licitaţii includ:  stabilirea unui program de 
realizare a programului anual de achiziţii cu termene, sarcini şi responsabilităţi pe fiecare persoană 
în parte, analiza periodică a realizării acestui program, perfecţionarea continuă a personalului din 
cadrul serviciului, stabilirea şi delimitarea clară a atribuţiilor şi sarcinilor fiecărui compartiment  
referitoare la activitatea de achiziţii cu precizarea clara a modalităţilor de rezolvare a activităţilor 
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comune, elaborarea de proceduri de lucru pentru activitatea de achiziţii publice şi revizuirea celor 
existente. 
Sarcini pentru 2017 
Printre sarcinile compartimentului se regăsesc:  
- întocmirea programului anual de achiziţii publice, întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică care sunt cuprinse în 
programul anual de achiziţii publice  
- întocmirea documentelor necesare pentru: anunţul de intenţie, anunţurile de participare şi de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a realizat transmiterea lor spre publicare, în SEAP şi în 
Monitorul Oficial, partea a-VI-a, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 
- justificarea procedurilor, altele decât licitaţia deschisă şi restrânsă;  
- constituirea şi numirea comisiilor de evaluare;  
- dosarul achiziţiei publice 
- întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, a răspunsurilor pentru toate clarificările solicitate de ofertanţii care au 
obţinut în condiţiile legii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
- organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul  programului  
anual de achiziţii, (deschidere oferte, solicitări informaţii şi documente de la ofertanţii participanţi 
la procedură, dacă este cazul, analiză oferte, desemnare ofertă câştigătoare, întocmire şi semnare 
raport de evaluare, comunicare rezultat procedură). 
- întocmirea contractelor de achiziţii publice, cu ofertanţii a căror oferte au fost stabilite câştigătoare 
de către comisia de evaluare, le-a înaintat spre semnare părţilor contractante, după care le-a 
prezentat pentru înregistrare în Registrul unic de evidenţa şi respectiv le-a distribuit celor implicaţi 
în derularea şi urmărirea acestora şi Direcţiei economice pentru efectuarea plăţilor. 
- întocmirea şi a transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii,  documentele solicitate de către C.N.S.C. Bucureşti în vederea soluţionării 
contestaţiilor făcute de către ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire. 
- întocmirea şi a transmiterea, conform prevederilor O.G.30/2006, privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
documentele solicitate de către unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice pentru 
contractele de achiziţie care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire. 
- întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică pentru toate procedurile derulate şi finalizate. 
- actualizarea programului anual de achiziţii publice în conformitate cu rectificările de buget din 
cursul anului. 
- asigurarea legăturii cu toate compartimentele, serviciile şi direcţiile din cadrul primăriei în 
realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achiziţii.  

 
3. RELAŢII CU PUBLICUL 
 

În activitatea  de relaţii cu publicul s-a avut în vedere permanent respectarea principiului 
egalităţii asigurând un tratament egal tuturor contribuabililor, în ceea ce priveşte stabilirea 
obligaţiilor fiscale, termenele de depunere a declaraţiilor fiscale de plată  a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor, astfel încât nici un contribuabil să nu fie pus într-o situaţie de inferioritate faţă de alţi  

contribuabili în ceea ce priveşte: condiţia socială, etnia, convingerile politice, religioase, 
situaţia de persoană cu handicap . 

Pentru completarea corectă şi operativă a unor formulare tipizate, prin care contribuabilii se 
adresează  cu anumite solicitări, au fost aşezate la loc vizibile,modele de completare care să permită 
vizualizarea acestora în timpul completării cererilor de către contribuabili . 
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S-a avut în vedere asigurarea accesului neîngrădit la informaţiile de interes public, 
asigurarea transparenţei faţă de contribuabil printr-o colaborare activă cu aceştia în funcţie de 
solicitările şi nevoile lor. 
 În anul 2016, purtătorul de cuvânt al primarului oraşului Beclean a desfăşurat o activitate 
susţinută de informare a comunităţii locale în legătură cu toate proiectele şi acţiunile derulate de 
către administraţia publică locală. În toate cele douăsprezece luni ale anului trecut s-a menţinut un 
contact permanent cu mass-media locală(presa scrisă, posturi locale de radio), au fost trimise, cu 
regularitate,  informări şi comunicate de presă despre lucrările şi investiţiile realizate de către 
executivul beclenar. Au fost editate 32 de suplimente ale Consilului Local, în presa judeţeană, 
conţinând informaţii despre activitatea primăriei, a Consilului Local, informaţii diverse de interes 
public, hotărâri ale Consiliului Local. Purtatorul de cuvânt a încercat să fie o legătură cât mai bună 
între Primărie, primar şi comunitatea locală, să asigure o comunicare reciprocă permanentă şi o 
transparenţă efectivă a instituţiei şi a activităţilor executivului local. De asemenea, între 
preocupările principale de anul trecut a fost şi îmbunătăţirea bazei de date şi a arhivei foto legate de 
lucrările, activităţile şi investiţiile primăriei oraşului.Ca urmare a acestor demersuri s-a reuşit 
creşterea semnificativă a calităţii acestei baze de date şi a arhivei foto şi s-a îmbunătăţit simţitor 
comunicarea cu mass-media şi cu cetăţenii oraşului. 

Potrivit legii, accesul liber şi neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie unul 
din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre cetăţeni şi autorităţile publice, în conformitate cu 
Constituţia României şi documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.  

În anul 2016, administraţia locală din Beclean şi Primăria oraşului au acordat o importanţă 
deosebită aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
astfel, fiecare persoană având asigurat răspunsul la informaţiile solicitate. 
In cadrul primăriei a fost desemnată, prin decizia domnului primar, o persoană, in scopul 
asigurării liberului acces la informaţiile de interes public. 
Persoana responsabilă cu informarea publică directă în cadrul Primăriei oraşului Beclean este 
inspector superior Diugan Ovidiu - Caius. 

Accesul la informaţiile de interes public s-a făcut din oficiu sau la cerere, prin intermediul 
persoanei desemnate in acest scop. Orice persoană a putut solicita informaţii in scris (răspunsul 
fiind comunicat in 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării), sau 
verbal (răspunsul fiind comunicat imediat sau în cel mult 24 de ore). De asemenea, accesul la 
informaţiile publice a fost gratuit. 

În cadrul primăriei şi administraţiei locale din oraşul Beclean, pentru o bună desfăşurare a 
activitaţii de informare şi relaţiii publice, s-a urmărit: 
               - informarea presei; 
               - informarea publică directă a persoanelor; 
               - informarea directă a personalului; 
               - informarea interinstituţională. 
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu au fost afişate la sediul primăriei, in pagina de 
Internet proprie a instituţiei,  sau in punctele de informare – documentare şi au apărut in publicaţiile  
lunare ale primăriei. S-au organizat periodic, de regulă o data pe lună, întîlniri cu presa pentru 
aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 
 În conformitate cu prevederile art.27 din Hotararea Guvernului 123/2002, privind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2002, în cadrul Primăriei oraşului Beclean a fost 
întocmit prezentul raport al cărui conţinut respectă prevederile legale menţionate.  
În perioada ianuarie-decembrie 2016, elementele raportate ale accesului la informaţiile de interes 
public sunt următoarele : 
  1. Nr. total de solicitări de interes public          - 24 
  
  2. Nr. de reclamaţii administrative                       - 0 
 
 3. Nr. de plângeri in instanţă                                              - 0 
 
           4. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice - 0  lei                    
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           5. Sume încasate pentru servicii de copiere                         - 0 lei 
 
          12. Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare       - 3.800 

Trebuie reţinut faptul că nu s-au încasat taxe pentru serviciile de copiere a informaţiilor 
solicitate, în scopul de a încuraja cetăţenii să se adreseze instituţiei noastre în vederea asigurării 
accesului la informaţiile de interes public. 
 Toate aceste solicitări au fost rezolvate favorabil, nefiind depuse reclamaţii administrative 
sau plângeri în instanţă. 

Menţionăm că responsabilul cu accesul liber la informaţiile de interes public de la Primăria 
oraşului Beclean are un registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la 
informaţiile de interes public, conform Anexei nr. 5, din normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 544/2001. 

 Primăria oraşului Beclean îşi desfăşoară activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în 
care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public este asigurat, iar limitarea accesului 
la informaţie constituie excepţia, în condiţiile legii. Astfel s-a asigurat respectarea legii în mod 
unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale normelor metodologice. 

 

4. COMPARTIMENT  RESURSE UMANE 
 
           În cursul anului 2016, activitatea şi acţiunile desfăşurate pe linia  Resurselor  Umane, a avut 
ca scop final îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderii ce revin personalului component al serviciului în 
spiritul aplicării legilor şi hotărârilor specifice domeniului. 
            Ţinând cont de necesitatea organizării acestor servicii, pentru o deplină capacitate privind 
administrarea intereselor publice şi pentru a răspunde în timp util solicitărilor diverse adresate de 
cetăţeni Primăriei oraşului Beclean, prin hotărâre a Consiliului Local s-au aprobat organigramele, 
numărul de personal şi statele de funcţii atât pentru aparatul propriu de specialitate, cât şi pentru 
instituţiile din subordinea consiliului local.  
               În urma aprobării statului de funcţii, compartimentul a desfăşurat o activitate susţinută 
pentru încadrarea funcţionarilor publici şi promovarea lor în funcţiile publice stabilite prin avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici numai pe baza evaluării performanţelor individuale şi a 
examinării. 
                Pe toată perioada anului 2016 salariaţii au beneficiat de concedii de odihnă în funcţie de 
solicitările lor, fără a se perturba activitatea specifică compartimentelor. 
            Mentionam ca s-a urmarit, conform cerinţei legii, pentru toţi funcţionarii publici, 
reglementarea conflictului de interese şi a regimului incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor 
publice. 
           Starea disciplinară a personalului, în cursul anului 2016 a fost bună, în anul 2016 
neaplicându-se nici un fel de sanctiune pe linie disciplinară.   
În cadrul compartimentului resurse umane  se urmăreşte: 
           -asigurarea creării băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici, 
cât şi a celui contractual; 
           -asigurarea elaborării strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii de 
specialitate pentru aparatul de specialitate al primăriei si serviciilor publice locale; 
           -asigurarea întocmirii şi gestionării fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publice 
şi personalul contractual ; 
           -implementarea aplicarea şi respectarea Statutului funcţionarilor publici şi Codului Muncii; 
 
5. OFICIUL DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
Oficiul  de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, are următoarele atribuţii: 
analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de 
urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate, 
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formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatoriu pentru proiectarea 
investiţiilor, 
avizare documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de 
urbanism, 
stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării, 
verificarea documentelor depuse în  vederea eliberării autorizaţiilor de construire, sub aspectul 
prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale, 
obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic, altele 
decât cele care intră in competenţa beneficiarului, 
verificarea existenţei documentului de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiilor 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire cu respectarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic Zonal şi Planului Urbanistic de Detaliu, aprobate şi 
urmărirea actualizării taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor de construcţii de către titularii 
acestora, 
implementarea Planului Urbanistic Zonal şi a Planului Urbanistic de Detaliu aprobate de consiliul 
local, 
desfăşurarea acţiunilor pentru consultarea cetăţenilor şi aducerea la cunoştinţă publică a P.U.G. şi 
P.U.Z. elaborate, 
asigurarea consultării fişelor tehnice de către reprezentanţii furnizorilor de utilităţi urbane în 
vederea obţinerii acordului unic, 
întocmirea şi emiterea acordului unic, 
întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire, 
verificarea conţinutului documentelor depuse pentru eliberarea certificatului de urbanism, 
restituirea documentaţiilor incomplete, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare 
pentru completarea documentaţiei, 
determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în 
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate referitor la imobilul pentru care se solicită 
certificatul de urbanism, 
asigurarea pregătirii şi prezentării documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri unice 
asigurarea transmiterii către organismele abilitate pe plan local a fişelor tehnice specifice şi 
obţinerea avizelor şi acordurilor pentru apărarea civilă, protecţia mediului,  P.S.I, sănătatea 
populaţiei, 
înregistrarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism emise în registre  speciale în 
ordinea în care sunt emise, 
redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, 
actualizarea taxei de autorizare şi asigurarea încasării acesteia la finalizarea lucrărilor pentru care  s-
au eliberat autorizaţii de construire, 
ştampilarea autorizaţiilor de construire şi a documentaţiilor aferente potrivit prevederilor Legii nr. 
50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1943/2005, 
întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, cu respectarea 
prevederilor legale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate, 
obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, altele 
decât cele care intră în competenţa beneficiarului, 
conducerea evidenţei nomenclatorului stradal al oraşului Beclean şi a localităţilor componente, 
participarea la întocmirea recepţiei lucrărilor pentru construcţiile executate în baza unor autorizaţii  
de construire, întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în vederea  
înscrierii construcţiilor în evidenţele de C.F. 
atribuirea numerelor la imobilele existente şi nou construite, 
asigurarea trasării aliniamentului reţelelor de drumuri prevăzute în planurile urbanistice, 
urmărirea îmbunătăţirii continue a aspectului oraşului şi a localităţilor componente din punct de 
vedere urbanistic, 
colaborarea cu  diferite organisme şi organizaţii pentru realizarea unor obiective de investiţii, 
efectuarea de studii pentru realizarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, de studii 
pentru reabilitarea sistemelor de iluminat, circulaţie, programe şi proiecte în domeniul urbanistic, 
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iniţierea propunerii de programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din oraş, 
urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, 
colaborarea cu celelalte servicii şi direcţii din primăria oraşului, precum şi cu unităţile de 
învăţământ  din oraş pe probleme de urbanism şi amenajarea  teritoriului, 
întocmirea  referatelor şi rapoartelor pentru problemele , cererile şi activităţile care cad în sarcina 
serviciului de urbanism, 
stabilirea taxei datorate de persoana care a obţinut autorizaţia de construire pe baza valorii reale a 
lucrărilor de construcţie, conform prevederilor legale, la finalizarea termenului de execuţie a 
lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării autorizaţiilor de construire. 
elaborarea şi  aplicarea Regulamentului local de urbanism. 
       Au fost efectuate controale periodice în vederea depistării şi stopării lucrărilor începute fără a 
se respecta prevederile legale, fiind emise somaţii de sistare a lucrărilor, înregistrate sesizări şi au 
fost aplicate sancţiuni contravenţionale. S-a făcut cercetarea de teren şi s-au soluţionat toate 
sesizările.              
        În perioada sus amintită,activitatea s-a axat pe monitorizarea activităţii de construcţie în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului incluzând şi preocupări referitoare la protecţia 
monumentelor istorice şi a monumentelor naturii. 
    De asemenea, s-a efectuat controlul în teren şi s-au eliberat  Certificate de Urbanism, ca urmare a 
cererilor depuse de persoane private şi juridice. Cererile au avut ca obiect investiţii diverse de la  
unele mici ca valoare şi semnificaţie (chioşcuri, tarabe) la spaţii importante de producţie, locuinţe 
individuale şi colective, spaţii comerciale, prestări servicii etc.                   
       În sarcina Serviciului de Urbanism au intrat şi relaţiile din cadrul biroului Comisiei pentru 
Acorduri Unice.              
       Activitatea sus menţionată s-a grefat pe prevederile cuprinse în Planul Urbanistic General şi ale 
Regulamentului de Urbanism.        
 
6. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 
 
      Auditul intern oferă managementului o imagine de ansamblu a intregii activităţi a intituţiei. 
Rolul auditului intern în cadrul organizaţiei este acela de a identifica riscurile ce se pot materializa 
devenind probleme în îndeplinirea obiectivelor istituţiei. Auditul prin recomandările formulate în 
rapoartele de audit intern reuşeşte să aducă îmbunătăţiri în activitatea structurilor auditate. 
         Auditul intern asigură de asemenea managementul că administrarea veniturilor şi a 
cheltuielilor publice se efectuează corect. 
Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei oraşului Beclean a identificat toate 
activităţile auditabile. In urma analizei riscurilor asupra tuturor activităţilor auditabile s-a trecut la 
repartizarea anuală a acestora prin elaborarea planului anual de audit intern. Structura planului de 
audit intern anual este stabilită astfel încât să cuprindă o arie cât mai diversificată de activităţi 
auditabile şi care nu au fost auditate în trecut. S-a urmărit respectarea termenelor programate în 
realizarea misiunilor de audit intern. În anul 2016 gradul de realizare a planului de audit a fost de 
100%. 
În urma misiunilor de audit efectuate cele mai importante riscuri identificate, constatări efectuate şi 
recomandări formulate sunt : 
Riscuri identificate : 
întocmirea registrelor contabile cu erori sau lipsa documentelor justificative care stau la baza 
completǎrii lor ; 
nerespectarea prevederilor legale cu privire la inventarierea elementelor de activ şi pasiv ale 
unitǎţii ; 
exercitarea cu deficienţe a controlului financiar preventiv ; 
intocmirea cu deficienţe a dosarelor de ajutor social; 
necolectarea veniturilor la bugetul local. 
Constatǎri efectuate: 
bilanţurile contabile s-au întocmit în baza balanţelor de verificare, iar înregistrarea operaţiunilor s-a 
efectuat cronologic şi sistematic în baza documentelor justificative; 
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evidenţa furnizorilor restanţi şi a debitorilor neîncasaţi se ţine pe fiecare entitate în parte, iar situaţia 
sinteticǎ concordǎ cu cea analiticǎ. Furnizorii rǎmaşi neachitaţi la 31.12.2016 sunt în proporţie 
semnificativǎ cei ce furnizeazǎ utilitǎţi (gaz, apǎ, curent) 
inventarierea patrimoniului s-a efectuat la fiecare entitate auditatǎ la termenele stabilite, deşi s-au 
identificat unele disfucţionalitǎti care se regǎsesc în recomandǎrile formulate ; 
ajutoarele sociale şi alocaţiile familiale se acordǎ cu respectarea cadrului normativ, protecţia 
specialǎ a persoanelor cu handicap este corect organizatǎ ; 
cheltuielile de personal la unitǎţile auditate s-au efectuat corect în baza grilelor de salarizare 
aprobate de legislaţia aflatǎ în vigoare în anul 2016. 
Recomandǎri formulate : 
urmǎrirea ca pe ultima filǎ a listei de inventariere, gestionarul sǎ menţionere dacǎ toate bunurile sau 
valorile bǎneşti avute în gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere ; 
evitarea includerii contabilului şef în comisia de inventariere deoarece acesta se aflǎ în situaţie de 
incompatibilitate; 
formalizarea activitǎţii de CFP prin întocmirea listelor de verificare(check-lists) pentru toate 
operaţiunile supuse acordǎrii vizei de CFP ; 
îmbunǎtǎţirea conţinutului anchetelor sociale întocmite de cǎtre serviciul public de asistenţǎ socialǎ 
şi autoritate tutelarǎ prin includerea şi a numelui în clar a celui ce a întocmit ancheta socialǎ nu 
numai semnǎtura sa ; 
efectuarea rectificǎrilor bugetare în baza unor analize care sǎ fundamenteze cererile de suplimentare 
de fonduri pentru cheltuielile materiale sau de personal. 
Toate recomandǎrile formulate au fost acceptate şi implementate. 
 
7.  SERVICIUL COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 
         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Beclean este condus de un şef de 
serviciu şi are următoarea structură:Compartiment de Evidenţă a Persoanelor,Compartiment Stare 
Civilă şi Compartiment Ghişeu Unic. Serviciul deserveşte oraşul Beclean şi 12 comune cu o 
populaţie activă de 47860 locuitori. 
 În anul 2016 în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Beclean 
şi-au desfăşurat activitatea 6 persoane, 4 funcţionari publici şi 2 personal contractual. 
 Pregătirea profesională continuă se realizează permanent la nivelul serviciului, prin 
discutarea actelor normative, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, prin 
instruirile planificate cu personalul serviciului şi prin pregătire individuală.  
 Principalele atribuţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor 
sunt: 
 Pe linie de evidenţă a persoanelor atribuţiile vizează asigurarea, întocmirea şi elaborarea 
următoarelor categorii de acte: carte de identitate, carte de identitate provizorie, aplicarea reşedinţei 
pe actul de identitate, comunicarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pentru 
persoanele fizice şi juridice în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,schimbarea 
domiciliului din străinătate în România a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,eliberarea 
actelor de identitate la dobândirea cetăţeniei române şi actualizarea bazei de date cu comunicările de 
naştere şi deces primite de la compartimentele de stare civilă şi cu alte informaţii primite de la 
diferite instituţii. 
 Taxe percepute:cartea de identitate-7 lei; cartea de identitate provizorie - 1 leu; comunicarea 
de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pentru persoane fizice şi juridice -1 leu de 
persoană. Aceste taxe,în conformitate cu prevederile legale în vigoare, intră în bugetul Consiliilor 
locale. 
 În conformitate cu H.G. nr.1375/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul,   reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, la solicitarea instituţiilor sau persoanelor interesate, serviciul public comunitar 
de evidenţă a persoanelor participă,în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la 
organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale şi de primire a 
documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele 
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situaţii: sunt netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială; locuiesc în 
localităţi izolate sau aflate la distanţe mari  de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. 
Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau alte dezastre, sunt scutite 
de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate . Scutirea se face,cu 
aprobarea şefului de serviciu în baza declaraţiei pe propria răspundere dată în prezenţa personalului 
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor precum şi a comunicării de la Primăria 
locului de domiciliu. 
 În anul 2016, pe linie de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate, în principal următoarele 
activităţi: 
 - Cărţi de identitate –4575 
 -  Cărţi de identitate provizorii – 219 
 - Schimbări de domiciliu -2171  
 - Reşedinţe – 770 
 - Copii înregistraţi – 474 
 - Persoane verificate –3070 
 - Persoane asistate în unităţile de ocrotire social puse în legalitate –314 
 - Acţiuni cu camera mobilă – 25- cu 145 persoane puse în legalitate 
 - Schimbări de domiciliu din străinătate în România-14 
 - Dobândirea cetăţeniei române - 2 
 - Loturi de producţie CI întocmite – 151. 

Au fost arhivate dosarele care au fost completate în cursul anului 2016.  
 Pe linie de informatică au fost desfăşurate activităţi de actualizare a Registrului naţional de 
evidenţă a persoanelor cu datele privind persoana fizică , în baza comunicărilor primite de la alte 
ministere şi autorităţi ale administraţiei publice locale precum şi a documentelor prezentate de 
cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora. De asemenea a fost înregistrată în baza de date 
imaginea persoanelor care au solicitat eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reşedinţei. 

Principalele atribuţii ale compartimentului de stare civilă sunt următoarele: întocmeşte 
actele de naştere , de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;înscrie menţiuni pe 
marginea actelor de stare civilă;  atribuie codul numeric personal; primeşte cererile şi efectuează 
verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de 
stare civilă procurate din străinătate,întocmeşte dosarele de alocaţii de stat pentru copii, constată 
desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatele de divorţ. 

Toate actele şi faptele de stare civilă sunt înregistrate şi păstrate definitive în registre de 
stare civilă acte a căror securitate este definitorie şi esenţială pentru legitimarea persoanei fizice. 

În anul 2016 în cadrul acestui compartiment au fost înregistrate în registrul de intrare/ieşire 
un număr de 1551 cereri  . 

În cadrul Compartimentului de Stare Civilă sunt încheiate acte de stare civilă pentru 
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean şi localităţile componente, sunt 
înregistrate faptele de stare civilă ale cetăţenilor români, ale cetăţenilor străini şi apatrizi produse pe 
teritoriul oraşului şi pe teritoriul altor state, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, precum şi 
orice modificare intervenită în statutul juridic al acestora. Pe baza înregistrărilor efectuate 
compartimentul eliberează certificate şi adeverinţe titularilor drepturilor, mandatarilor şi 
reprezentanţilor legali. 
 De asemenea, la nivelul compartimentului, au fost întocmite referate şi dispoziţii privind 
rectificarea actelor de stare civilă, sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale, se întocmesc 
şi se comunică serviciului judeţean, dosarele pentru schimbarea numelui pe cale administrativă. 
 Situaţie statistică privind activitatea de stare civilă: 
 - Acte de stare civilă întocmite:      409 
  - acte de naştere                     174 
  - acte de căsătorie                  104 
  - acte de deces                        131 
 - Certificate de sare civilă eliberate,total: 742 
  - certificate de naştere                   426 
  - certificate de căsătorie                159 
  - certificate de deces                      157 
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 - Operare menţiuni comunicate de alte servicii                          272 
 - Întocmire sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale    61   
 - Sentinţe  operate                                                                          32  
 - Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă                 162 
 - Adeverinţe stare civilă                                                                 32 

- Dosare  de alocaţie de stat pentru copii                                     133 
- Rectificări acte stare civilă        5 
 

        În perioada analizată nu s-au înregistrat acte de indisciplină sau de încălcări ale legii de către 
lucrătorii serviciului , activitatea desfăşurându-se în conformitate cu prevederile legale şi cu 
respectarea ordinelor şi metodologiilor în vigoare. Activitatea cu publicul s-a desfăşurat în condiţii 
bune astfel încât cetăţenii au fost deserviţi cu operativitate. 
 
 
8. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BECLEAN 
 

Serviciul public de Asistenţa Socială Beclean a fost înfiinţat ca serviciu public, fără personalitate 

juridică,  în subordinea Consiliului local Beclean,   la data de 23.04.2003 prin H.C.L. nr. 18/2003, în baza 

Legii 705 / 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi H.G. 90 / 2003 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială.    

Sediul SPAS Beclean se afla  în incinta primariei locale, situată pe str. Aleea Ghiocelului nr. 6, 

cp:425100, judeţul Bistriţa-Năsăud, tel / 0263-340388 fax/0263- 343686 

Personalul serviciului. Serviciul public de asistenţă socială şi autoritate tutelară Beclean este 

coordonat de un consilier superior cu specializarea asistentă socială, licenţiat al Facultăţii de Sociologie 

şi Asistenţă Socială din cadrul UBB Cluj-Napoca, master în asistenţă socială. Serviciul mai este deservit 

de încă patru angajaţi dintre care: un absolvent de învăţământ superior cu specializarea asistenţă socială 

(UBB Cluj Napoca) și trei absolvenţi de învăţământ superior cu altă specializare decât asistenţă socială .  

Obiectul principal de activitate al Serviciului public de asistenta sociala îl constituie realizarea 

ansamblului de masuri, programe, activităţi si servicii specializate de protejare a persoanelor cu probleme 

speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod 

normal si decent de viata.  

SPAS Beclean acordă solicitanţilor servicii sociale primare, constând în măsuri şi acţiuni de 

proximitate şi prevenţie, în scopul identificării şi limitării situaţiilor de risc în care se pot afla la un 

moment dat persoanele familiile sau grupurile. Principalele criterii care stau la baza activităţii de 

acordare a prestaţiilor sociale sunt: 

-evaluarea contextului familial; 

-veniturile familiei; 

-condiţiile de locuire; 

-starea de sănătate şi gradul de dependenţă a membrilor familiei. 

Tipuri de clienti. Categoriile de persoane care constituie in mod special clienţii SPAS sunt: 
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                      -familii sărace: familii fara venituri sau cu venituri mici in care unul dintre parinti 

este somer, familii monoparentale, familii cu multi copii al caror necesar depaseste veniturile parintilor, 

persoane care datorită lipsei studiilor sunt supuse riscului de excluziune socială; 

                      -minori delincventi, tineri neintegrati 

                      -persoane cu handicap fizic si/sau psihic; 

                      -persoane cu boli cronice si degenerative fara sustinatori legali; 

                      -persoane in varsta aflate in incapacitate de autoservire; 

                      -persoane care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale; 

 Principalele obiective ale Serviciului Public de Asistenţă Socială vizează aplicarea strategiei 
şi politicilor sociale stabilite de autorităţile centrale şi locale, aplicarea legislaţiei protecţiei sociale, 
acordarea de servicii şi prestaţii pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii, 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială, prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Principalele direcţii de acţiune ale serviciului sunt : familia şi copiii, persoanele vârstnice, 
persoanele cu handicap, asistenţa famililor şi persoanelor cu venituri reduse precum şi integrarea 
persoanelor de etnie romă.    
 
 1. Familia şi copiii 

 Prestaţii sociale  
  O latură importantă a sistemului de asistenţă socială o reprezintă prestaţiile sociale, 
transferurile financiare cuprinzând ajutoarele sociale acordate în situaţii de dificultate financiară a 
familiei sau persoanei, alocaţiile familiale acordate familiilor în situaţia naşterii copiilor, pentru 
creşterea şi educarea acestora, indemnizaţiile şi facilităţile acordate în unele situaţii pentru 
favorizarea incluziunii sociale şi asigurarea unei vieţi autonome. Aceste prestaţii sociale se acordă 
în bani sau în natură, din bugetul de stat şi din cel local, sunt reglementate prin legi speciale şi se 
acordă, în principal, după următoarele criterii: evaluarea contextului familial, veniturilor 
solicitantului sau ale familiei acestuia, condiţiilor de locuire, starea de sănătate şi gradul de 
dependenţă al persoanelor.  

Alocaţii familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoperntală: 
 Familiile ale căror venituri au fost sub sub 530 lei/membru, au beneficiat de prevederile 

Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susținerea familiei. Au fost înregistrate 41 de noi cereri 
privind acordarea de alocaţii familiale de susținere, pentru toate s-au efectuat anchete sociale din 
care a rezultat ca aceste famiilii îndeplinesc condiţiile legale şi cererile lor au fost soluţionate 
favorabil.  
 Numărul total al familiilor beneficiare de alocaţie familială pentru susținerea familiei a fost 
de 118 iar distribuția acestor familii în funcție de numărul de copii pe anul 2016 a fost următoarea: 

24 familii monoparentale și 94 familii cu doi parinti din care  35 familii cu un copil ; 53 
familii cu 2 copii ; 17 familii cu 3 copii ; 13 familii cu 4 sau mai mulţi copii.  

În anul 2016, 47 familii nu au mai îndeplinit condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 
motiv pentru care li s-a încetat dreptul la această prestaţie.  
   
 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la doi ani 
 

 Conform OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit documentaţia pentru 132 dosare de indemnizaţie 
/ stimulent pentru îngrijirea copilului. 
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 Distribuţia cererilor privind indemnizaţiile pentru creşterea copilului conform OUG. 
148/2005, pe parcursul anului 2013, este următoarea: 
Luna Ian Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec 
Nr. 
dosar
e 

14 15 9 8 8 11 7 11 11 14 12 12 

Total:  132 dosare 
 

Distribuirea de lapte praf pentru sugari: 
În orasul Beclean s-au distribuit 633 cutii de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 

0 - 12 luni, cu mame hipolactice. Media lunară a beneficiarilor este de 10 copii.  
Situaţia distribuirii laptelui praf pe cele 12 luni ale anului 2012 este următoarea: 
LUNA IA

N 
FEB MAR AP

R 
MAI  IU

N 
IU
L  

AU
G 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DE
C 

Nr. 
benefic. 

34 25 34 27 28 32 29 29 29 29 21 20 

Nr.cutii  178 130 169 134 141 161 154 149 149 144 107 98 
Total: 1714 cutii lapte praf.  
 

Distribuire ajutoarelor alimentare derulate prin programul PEAD 2014 
  
 În perioada ianuarie – martie 2016 sau distribuit alimentele din cadrul  programului PEAD 
2015-2016. Au fost recepţionate şi distribuite 3780 pachete cu alimente care au fost distribuite unui 
număr de 1250 persoane. Fiecare pachet a conţinut 1kg. Făină albă de grâu, 2 kg. Mălai, 400g paste 
făinoase, 2 l ulei, 1 kg. Zahăr, 1 buc. Conserve din carne de vita, 1 buc. Conserve pateu  de ficat de 
porc,  1 buc. Conservă de pasta de tomate, 1kg orez, 0,5kg fasole boabe. 
 
 Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” 
  
 În cadrul acestui program s-au întocmit 8 anchete sociale privind veniturile şi situaţia 
materială a famililor ale căror copii şi-au depus cereri pentru a beneficia de acest program. De 
asemenea s-au efectuat 7 anchete sociale pentru programul ”Euro 200” 
 Tot în decursul anului 2015 s-au întocmit 2 anchete sociale pentru burse sociale şi 4 anchete 
necesare întocmirii alocaţiei de stat. 
  

2. Asistenţa persoanelor cu situaţie socio-economică dificilă 
  
Ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

garantat. 
 
 Au beneficiat de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 49 familii 

sau persoane singure, totalizând 127  membri. Au fost preluate 24 dosare noi privind venitul minim 
garantat şi au beneficiat de ajutorul social un număr mediu de 44 familii totalizând în medie 116 
membrii, sumele cheltuite pentru plata ajutorului social fiind de 85491  lei/an.  
Situaţia beneficiarilor ajutorului social:  
Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Nr. fam. 42 42 42 43 42 40 39 40 40 40 46 49 
 
Sumele plătite pentru ajutorul social: 
Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Suma
(lei) 

13033 1311
8 

1303
3 

1367
8 

1316
3 

1255
1 

1200
7 

1283
1 

1287
3 

1262
9 

1525
1 

1256
4 

Total sume plătite: 116.618lei. 
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Pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes 
local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru. Astfel, persoanele apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social care aveau obligaţia să presteze acţiuni sau lucrări de interes local au 
fost în medie de 29 pe lună, din care şi-au îndeplinit obligaţiile privind munca în folosul comunităţii 
în  medie 28 persoane pe lună. 
Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Pers. planif. la 
muncă 
 

32 33 34 32 27 27 26 28 24 25 29 29 

Pers. care au 
efect. munca 

32 31 33 31 27 27 26 28 24 25 28 29 

Familiile beneficiare ale ajutorului social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, 
au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinţei după cum urmează: 
Luna Ian  Feb  Mart  Nov  Dec  
Nr. familii 23 23 23 29 31 

Valoarea totală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne a fost de 9164 lei pentru 
anul 2016. 

  
 Alte măsuri privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

A fost evaluată situaţia socio-economică a 3 familii în vederea instituirii unor măsuri de 
protecţie specială pentru un număr de 6 copii lipsiţi de ocrotirea părinţilor. De asemenea, la 
solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Bistriţa-Năsăud 
sau din alte judeţe au mai fost întocmite  un număr de 7 anchete sociale şi  planuri de intervenţie. 

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 
 Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011, privind măsuri de 
protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, au depus 
cereri de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaz în sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016 
un total de 198 familii şi persoane singure,  69 de cereri pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri şi 4  persoane care utilizează la încălzirea locuinţei energie 
electrică, pentru care s-au întocmit actele necesare ca aceştia să beneficieze de drepturile prevăzute 
de legislaţia în vigoare.  

Persoanele care au depus cereri în vederea accesării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în 
perioada noiembrie – decembrie 2015 au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei până la 
data de 31.03.2016, pe întreaga perioada a sezonului rece.   
 În perioada noiembrie – decembrie 2016 au depus cereri pentru obţinerea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei,  un număr de 171 persoane care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze 
naturale, 79 persoane care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne și 5 persoane care utilizează 
la încalzirea locuintei energie electrică, pentru care s-au întocmit actele necesare ca aceştia să 
beneficieze de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 

4. Asistenţa persoanelor cu handicap 
  

Compartimentul are ca obiect de activitate protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap din oraşul Beclean, având drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate. Persoanele cu handicap, adulţi şi copii, încadrate în gradul accentuat şi grav de handicap 
din orasul Beclean au beneficiat, conform legislaţiei speciale în vigoare, de drepturi financiare, 
informare şi pregătire profesională pentru integrarea lor în societate şi prevenirea marginalizării.  

Au fost înregistrate  şi soluţionate 278 de cereri de anchete sociale în vederea obţinerii unor 
drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap (obţinerea burselor medicale,  completarea 
dosarelor personale la Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, internaresa în 
instituţii medico-sociale şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului). S-au 
întocmit 38 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap, 18 dosare 
pentru prelungirea dreptului la indemnizaţie și au fost redactate 14 dispozitii de încetare. A fost 
organizată o întâlnire de lucru a asistenţilor personali. S-a actualizat baza de date a persoanelor cu 
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handicap cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean, beneficiare de prestaţii sociale, conform 
legislaţiei. S-a organizat şi desfăşurat monitorizarea activităţii asistenţilor personali prin anchete 
sociale de verificare a modului de efectuare a îngrijirii şi de respectare a sarcinilor şi atribuţiilor 
prevăzute în fişa postului. 
Situaţia numărului asistenţilor personali şi sumele acordate acestora 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaţia indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap grav şi sumele lunare acordate  
 

LUNA NUMĂR PERSOANE SUMA PLĂTITA 

IANUARIE 65 62858 
FEBRUARIE 63 61047 
MARTIE 37 64923 
APRILIE 70 67830 
MAI 69 66861 
IUNIE 72 69769 
IULIE 72 69768 
AUGUST 77 74613 
SEPTEMBRIE 74 73644 
OCTOMBRIE 77 74613 
NOIEMBRIE 79 76551 
DECEMBRIE 85 82365 
  
 

AUTORITATE TUTELARĂ 
 
Activitatea compartimentului o reprezintă, în principal, îndeplinirea atribuţiilor de autoritate 

tutelară, respectiv protecţia, potrivit legii, a unor categorii de minori şi persoane majore, după caz.  
Prin Compartimentul Autoritate Tutelară s-a avut în vedere, cu prioritate, respectarea 

intereselor minorilor, în acest sens fiind întocmite un număr de    anchete sociale, din care: 
- 11 anchete sociale privind încredinţarea minorilor unuia dintre părinţi, în urma proceselor de 
divorţ; 
- 2 anchete sociale cu privire la minorii care au comis fapte antisociale; 
 
 
 
 
 
 

 

LUNA NUMĂR ASISTENŢI 
PERSONALI 

SUMA PLĂTITĂ 

IANUARIE 19 18395 
FEBRUARIE 19 18395 
MARTIE 19 18395 
APRILIE 19 18395 
MAI 19 18395 
IUNIE 19 13732 
IULIE 19 18395 
AUGUST 19 18395 
SEPTEMBRIE 19 18395 
OCTOMBRIE 19 17869 
NOIEMBRIE 19 34089 
DECEMBRIE 18 17410 
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9. BIROUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR 
    
Biroul agricol din cadrul Primăriei oraşului Beclean are în componenţă 4 funcţionari publici. 
Activitatea Biroului agricol s-a desfăşurat în domeniul aplicării Legilor Funciare, verificării şi 
recepţionării lucrării de cadastru imobiliar, efectuării de măsurători topografice în vederea 
întocmirii planurilor cadastrale, cu privire la suprafeţele agricole, necesare întocmirii dosarelor 
pentru diferite instituţii. 
 În ceea ce priveşte aplicarea Legilor Fondului Funciar, Comisia locală pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a analizat cererile şi contestaţiile depuse de 
cetăţeni pentru reconstituirea dreptului de proprietate, stabilirea amplasamentului terenului în 
vederea punerii în posesie, precum şi de atribuire în proprietate a unor suprafeţe de teren aferente 
caselor de locuit. 
 În baza Legilor Fondului Funciar, pe perioada anilor trecuţi au fost eliberate un număr de 
438 Titluri de proprietate pentru suprafaţa de 615,51 ha teren agricol şi cu vegetaţie forestieră. 
 La Legea nr. 1/2000 au fost puse în posesie un număr de 419 persoane fizice cu suprafaţa de 
243,96 ha care figurează în Anexa nr. 50 Beclean, validată prin H.C.J. nr. 126 din 13.07.2002. S-au 
eliberat până la această dată un număr de 177 Titluri de proprietate. 
 La Legea nr. 247/2005 s-au înregistrat un număr de 523 cereri pentru suprafaţa de 1570 ha 
teren, care au fost analizate în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (2) din Regulamentul aprobat 
cu H.G. nr. 890/2005. S-au admis un număr de 169 de cereri pentru suprafaţa de 185,01 ha teren din 
care 149 cereri cu suprafaţa de 91,79 ha teren agricol şi 20 cereri cu suprafaţa de 93,22 ha teren cu 
vegetaţie forestieră, iar un număr de 355 cereri cu suprafaţa de 1384 ha teren au fost respinse, 
motivat de faptul că suprafaţa solicitată a fost reconstituită în baza legilor anterioare, respectiv 
Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 sau pentru că s-au solicitat terenuri care au făcut obiectul Legii 
nr. 10/2001 (terenuri intravilane, expropriate şi preluate la stat). 
  

Din total de 169 cereri admise pentru terenul agricol a fost validat prin următoarele hotărâri 
ale Comisiei judeţene: H.C.J. nr. 376/2007 un număr de 33 poziţii cu suprafaţa de 27,71 ha iar prin 
H.C.J. nr. 952/2007 un număr de 54 poziţii  cu 11,20 ha teren agricol iar prin H.C.J. nr. 456/2007 
un număr de 32 poziţii cu suprafaţa de 28,26 ha teren şi prin H.C.J. nr. 239/2007 1 poziţie cu 
suprafaţa de 34,19 ha. 
 S-au reanalizat toate poziţiile din Anexa nr. 39 şi 39a. Persoanele din Anexa nr. 39 au fost 
înscrise în Anexa nr. 23 Beclean care a fost validată prin H.C.J. nr. 952 din 17.12.2007 pentru un 
număr de 171 poziţii cu suprafaţa de 63,77 ha. 
 La Comisia locală de fond funciar Beclean au fost înregistrate la Legea nr. 247/2005 un 
număr de 209 contestaţii, iar în urma reanalizării contestaţiilor s-au înaintat la Comisia Judeţeană 
Bistriţa un număr de 156 contestaţii, iar până la această dată au fost soluţionate de Comisia 
Judeţeană Bistriţa un număr de 150 poziţii. 
 La Registrul Agricol lucrează un funcţionar pentru completarea şi ţinerea la zi a evidenţelor din 
Registrul Agricol întocmirea documentaţiilor necesare acordării de subvenţii producătorilor 
agricoli, întocmirea şi eliberarea de adeverinţe pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la 
suprafeţele agricole deţinute în proprietate s-au folosinţă şi efectivele de animale, necesare 
întocmirii dosarelor pentru diferite instituţii.  

Baza de date  a fost înaintată compartimentului de specialitate pentru stabilirea impozitului 
pe terenul agricol. 

 
 
10. BILANŢ 2016 – OBIECTIVE 2017 
 
DEZVOLTAREA ORAŞULUI BECLEAN - REALIZĂRI ÎN ANUL 2016, PLANURI 
PENTRU ANUL 2017. 
 

Şi în anul 2016 Primăria oraşului Beclean şi întreaga administraţie publică locală au 
desfăşurat o activitate susținută având drept scop principal modernizarea permanentă a localităţii şi 
ridicarea continuuă a standardelor de trai ale comunităţii locale. Deasemenea, toate eforturile 
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Primăriei oraşului Beclean şi întreaga muncă a administraţiei publice locale au fost concentrate, ca 
și în anii trecuți, pentru îmbunătățirea și perfecționarea activităților din domeniile serviciilor 
specifice şi pentru progresul fără întrerupere al vieţii sociale a oraşului.  

Autorităţile locale au făcut, și în anul recent încheiat, toate demersurile necesare astfel ca 
printr-un program  complex de proiecte și investiții, să continue modernizarea oraşului Beclean și 
transformarea sa tot mai deplină într-o importantă staţiune turistică a țării, fapt reuşit cu un succes 
deosebit, demonstrat prin zecile de mii de turişti care au vizitat oraşul Beclean şi Băile Figa de-a 
lungul anului trecut. 

Numeroase proiecte și obiective importante, atît în privința extinderii ofertei turistice a 
localităţii, cît şi pentru dezvoltarea şi modernizarea în continuare a întregii infrastructuri urbane a 
oraşului Beclean vor fi în lucru şi pe durata anului 2016, după cum ne asigură conducerea 
administraţiei publice locale.  

Iată cum se prezintă, într-o sinteză de bilanţ, realizările anului trecut şi obiectivele propuse 
spre materializare în anul 2016 pentru comunitatea locală din Beclean. 

 
1. Finalizarea Campusului Şcolar, 

 
2. Continuarea lucrărilor la noul sediu al Judecătoriei, 

 
3. Finalizarea procedurilor de proiectare a unui bloc A.N.L. pentru medicii rezidenţi, 

 
4. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe tronsonul de drum Săsarm – Beclenuţ - Coldău,  

 
5. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe tronsonul strada Horea – strada Codrului,  

 
6. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe strada Bobâlna - Autogară, 

 
7. Demararea demersurilor în vederea modernizării Gării oraşului, 

 
8. Pregătirea documentaţiilor în vederea construirii parcării etajate, 

 
9. Trotuare modernizate în cartierele oraşului, 

        
10. Finalizarea modernizării centrului oraşului – parcul, 

 
11. Amenajarea unor spaţii de joacă moderne pentru copii, 

 
12. Lucrări de întreţinere la infrastructura stradală şi pietonală, 

 
13. Continuarea construirii Satului de Vacanţă,  

 
14. Modernizarea Parcului Balnear Băile Figa, 

 
15. Utilităţi în cartierul Podirei,  

 
16. Ajutor pentru biserici,  

 
17. Introducerea încălzirii proprii la Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi”, 

 
18. Finalizarea demersurilor de modernizare la şcoala şi grădiniţa din satul Figa, 

 
19. Finalizarea demersurilor de modernizare la şcoala din satul Coldău, 

 
20.  Spaţii verzi şi amenajări florale, 
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21. Susţinerea activităţilor culturale şi sportive, 
 

22. Ajutoare sociale şi alimente pentru persoanele defavorizate,  
 

23. Reţele de alimentare cu apă pe strada Codrului, 
 

24. Impementarea noii sesiuni de proiecte în cadrul G.A.L. ,,Ţinutul Haiducilor”, 
 

25. Demararea demersurilor în vederea izolării termice a blocurilor, 
  

26. Intensificarea relaţiilor de înfrăţire cu oraşe din alte ţări, 
  

27. Organizarea ediţiei a – XIV – a a Zilelor oraşului Beclean, 
 

28. Lucrări de pietruire a unor drumuri, 
 

29. Extindere infrastructurii turistice în oraş,  
 

30. Acţiuni de dezinsecţie şi deratizare în oraş, 
 

31. Susţinerea persoanelor nevoiaşe şi a pensionarilor, 
 

32. Continuarea înlocuirii conductelor de transport gaze naturale în oraş, 
 

33. Iluminat public modern, 
 

34. Staţie de pompe apă la Figa, 
 

35. Finalizarea pavării trotuarului în satul Rusu de Jos, 
 

36. Reabilitarea Monumentului Eroilor şi a Drapelului,  
 

37. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe strada I.L. Caragiale şi în satul Coldău, 
 

38. Acţiuni de deszăpezire în oraş, 
 

39. Iluminat festiv cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, 
 

40. Focuri de artificii cu ocazia Anului Nou 2017. 
 

 
În continuare câteva din obiectivele şi proiectele administraţiei publice locale din oraşul 

Beclean pentru anul 2017: 
 
1. Lucrări de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în  

cartierul Podirei, 
  
2. Asfaltarea străzilor Dobrogeanu – Gherea şi George Coşbuc,  

 
3. Construirea unui bloc pentru medicii rezidenţi,  

 
4. Continuarea lucrărilor la Judecătorie,  

 
5. Susţinere pentru toate bisericile din oraş, 
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6. Organizarea ediţiei a XV – a a Zilelor oraşului Beclean, 
 

7. Modernizarea cartierelor de blocuri, 
 
8. Construirea parcării etajate, 
 
9. Parteneriate internaţionale în cadrul G.A.L. ,,Ţinutul Haiducilor”, 
 
10. Amenajări moderne de spaţii verzi şi decoruri florale, 

 
11. Iluminat public stradal modernizat, 
 
12. Continuarea modernizării şi extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale, 
 
13. Susţinerea activităţilor culturale,  
 
14.  Lucrări de infrastructură la Satul de Vacanţă ,, Băile Figa”, 

 
15. Susţinerea competiţiilor sportive, 
 
16. Acţiuni de pietruire şi deszăpezire a străzilor, 

 
17. Ajutoare sociale pentru persoanele nevoiaşe, 
 
18.  Dotarea şcolilor cu mobilier şcolar nou, 

 
19. Începerea lucrărilor de modernizare la Şcoala Generală din satul Figa, 

 
20. Începerea lucrărilor de modernizare la Şcoala Generală din satul Coldău, 

 
21. Campanie de dezinsecţie şi deratizare în oraş, 

 
22. Continuarea demersurilor în vederea realizării centurii ocolitoare,  

 
23. Începerea realizării Centrului Medical SPA la Băile Figa  

 
24. Construirea unui Cămin pentru persoanele vârstnice la Băile Figa, 

 
25. Construirea Centrului Multifuncţional (pentru activităţi culturale şi de divertisment), 

 
26. Programul de izolare termică a blocurilor, 

 
27. Pregătirea de noi proiecte în vederea accesării fondurilor structurale europene 2016 – 

2020, 
 

28. Noi proiecte de modernizare şi extindere a infrastructurii urbane a oraşului, 
 

29. Activităţi permanente de curăţenie şi ecologizare în întregul oraş,  
 

30. Continuarea programului de modernizare al trotuarelor în oraş, 
  

31. Continuarea lucrărilor Masterplanului de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, 

 
32. Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor şi a relaţiilor de înfrăţire cu oraşe din alte ţări, 
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33. Susţinerea reţelei de unităţi de învăţământ din oraş – grădiniţe şi şcoli, 

 
34. Lucrări de întreţinere şi modernizare în Parcul Balnear Băile Figa, 

 
35. Sprijinirea activităţilor medicale şi de ocrotire a sănătăţii populaţiei de la Spitalul 

Orăşenesc Beclean, 
 

36. Susţinerea pensionarilor şi a activităţilor asociaţiilor de pensionari, 
 

37. Organizarea de evenimente şi manifestări solemne cu prilejul aniversării unor momente 
importante din istoria ţării, 

 
38. Sprijin pentru extinderea infrastructurii turistice în oraş, 

 
39. Iluminat festiv cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, 

 
40. Focuri de artificii cu ocazia Revelionului 2018. 
 

 
Beclenuţ : -     modernizare trotuare, 

- lucrări de întreţinere la iluminatul public,  
- întreţinere şi reabilitări de podeţe şi şanţuri, 
- reţele de alimentare cu apă şi de canalizare – 5000 metri. 

 
 

Coldău :   -     modernizarea şcoalii generale, 
                  -     împrejmuire gard la şcoală,  

- realizarea sistemului de canalizare - 5000 metri,  
- lucrări de întreţinere la reţeaua de iluminat public, 
- lucrări de pietruire şi întreţinere drumuri şi străzi. 
 

                 
 
Figa :        -     modernizarea şcolii generale, 

- modernizarea iluminatului public stradal, 
- continuarea susţinerii investiţiilor în agroturism,  
- lucrări de reabilitare şi amenajare la şanţuri şi podeţe, 
- pietruiri de drumuri . 

 
 
Rusu de Jos :  -   continuarea programului de amenajarede trotuare, 
                         -   pietruiri de străzi şi drumuri în localitate, 

       -   construirea unui pod peste pârâul Meleş, 
                         -   întreţinerea şanţurilor şi podeţelor,  

       -   reţea de canalizare – 5000 der metri, 
       -   alte lucrări la infrastructura cartierului. 

 
 
Valea Viilor :  -   modernizarea reţelei de iluminat public stradal 

       -   lucrări de întreţinere şi reabilitare la podeţe şi şanţuri, 
       -   lucrări de asfaltare, 
       -   reţea de canalizare – 5000 de metri, 
       -   pietruiri de drumuri, 

                         -  alte amenajări de infrastructură. 
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11. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020 
 

Pe lângă categoriile de proiecte menţionate anterior, pentru fiecare tip de intervenţie în parte, 
următoarele proiecte sunt indispensabile pentru dezvoltarea atît pe termen foarte scurt cât şi ca 
perspectivă pentru atragerea de noi investiţii în zonă, extinderea activităţilor de turism, etc: 
 
Realizarea Centurii ocolitoare a oraşului Beclean – Tip Interventie – INFRASTRUCTURA MARE; 
Canalizare Becleanut, Figa, Coldau, Valea Viilor, Rusu de Jos, Beclean – Tip Interventie – 
INFRASTRUCTURA DE MEDIU; 
Asfaltare străzi cartier rezidenţial – Tip Intervenţie –INFRASTRUCTURA MARE; 
Asfaltare alei cabane – Tip Intervenţie – INFRASTRUCTURA DE TURISM; 
 
Parcare etajată – Tip Intervenţie – Buget Local; 
Transport ecologic Băile Figa – Tip Intervenţie HORIZON 2020; 
Iluminat ecologic Beclean – Tip Intervenţie HORIZON 2020; 
Îndiguire maluri Valea Sarată – Tip Intervenţie – INFRASTRUCTURA DE MEDIU; 
Izolare termică instituţii publice şi blocuri de locuinţe ; 
Finalizarea asfaltarilor străzilor din oraş; 
Parcări amenajate în oraş ; 
Trotuare reabilitate în oraş şi în cartierele aparţinătoare ; 
Construcţie nouă pentru Casa Orăşenească de Cultură ; 
Construcţia de blocuri sociale, ANL şi locuinţe pentru medicii rezidenţi ; 
Construcţia sediilor Judecătoriei şi Parchetului  
Atragerea fondurilor prin G.A.L. ,,Ţinutul Haiducilor”, pentru dezvoltare turistică ; 
Strategia de dezvoltare turistică 2014 – 2020 a Băilor Figa 
 
1. Realizarea Centurii ocolitoare a oraşului Beclean – Tip Intervenţie – INFRASTRUCTURA 
MARE; 
 

În anul 2009 s-a finalizat modernizarea 
drumului DN 17 ce face legătura Cluj – 
Suceava. Odată cu modernizarea acestui 
drum s-a intensificat traficul rutier astfel 
încât în unele zile este imposibilă circulaţia 
locală în interiorul oraşului, tranzitul pe 
toată lungimea oraşului Beclean 
(aproximativ 10 km) blocând toate străzile 
adiacente. Această nouă situaţie impune 
urgentarea demersurilor de realizare a unei 
centuri ocolitoare. 
Administraţia locală are în vedere 
următorii paşi concreţi pentru atingerea 

acestui obiectiv. Mai întâi vor fi evaluate de către Consiliul Local variantele posibile ca viitor traseu 
al şoselei de centură – deja s-a conturat ca fiind o variantă plauzibilă şi posibilă o rută de la sensul 
giratoriu de lângă podul rutier din cartierul Coldău, prin Beclenuţ, până la staţia de tratare a apei, 
unde se va construi un sens giratoriu, iar acest tronson ce tranzitează cartierul Beclenuţ, pe DN 17C 
va fi modernizat pentru a corespunde standardelor necesare ca structură, lăţime şi trafic. Din acest 
sens giratoriu se va construi un  nou pod rutier ce va trece peste cele două râuri, Someş şi Şieu, pe o 
structură de piloni, finalizând această centură în intersecţia cu DN 17, în zona balastierei, joncţiunea 
celor două căi rutiere urmând să se facă printr-un alt sens giratoriu, situat la ieşirea din oraşul 
Beclean spre Bistriţa.  
Va fi propusă interzicerea doar a traficului greu prin oraş (tir-uri, basculante, transport greu, etc), 
lăsând traficul uşor să tranziteze în continuare oraşul, pentru a nu influenţa negativ dezvoltarea 
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economică a localităţii. În dezbaterea publică pot fi discutate şi alte variante, dar cea prezentată este 
cea mai plauzibilă.  
Odată stabilită varianta posibilă pentru şoseaua de centură va fi înaintată Guvernului României o 
cerere pentru finanţarea prin Ministerul Proiectelor Mari a unui studiu de fezabilitate a acestei 
centuri ocolitoare, deoarece aceste investiţii fac parte din strategia de dezvoltare susţinută de către 
acest minister. Studiile, proiectele vor fi finanţate din fonduri guvernamentale. Acest proiect, odată 
finanţat şi executat va cuprinde toţi coeficienţii tehnico – economici şi valoarea estimativă a 
investiţiei. După această etapă, având valoarea estimativă şi proiectul tehnic, pentru materializarea 
investiţiei pot fi accesate fonduri europene prin Programul fondurilor structurale 2014 – 2020. 
Şoseaua de centură pentru oraşul Beclean  este cuprinsă deja în strategia locală, judeţeană şi a 
A.R.D. – Nord – Vest , demersurile fiind făcute în aşa fel încât acest obiectiv să fie concretizat în 
următoarea etapă pe tipul de intervenţie Infrastructură mare. 

 
 
2. Canalizare Beclenuţ, Figa, Coldău, Valea 
Viilor, Rusu de Jos, Beclean – Tip Intervenţie 
– INFRASTRUCTURA DE MEDIU; 
 
În Masterplanul pentru extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată a 
a Judeţului Bistriţa – Năsăud, etapa a – 2 – a sunt 
cuprinse toate zonele din Beclean şi împrejurimi, 
rămase fără canalizare şi reţea de alimentare cu 
apă, conform documentaţiei anexate. Acest 
obiectiv e implementat de către Consiliul 
Judeţean. În această etapă se va realiza inclusiv o 

nouă staţie de epurare a apei.  
Consiliul Local va identifica toate urgenţele ce nu fac parte din acest Masterplan, acestea urmând să 
facă tema unui proiect ce va fi implementat din bugetul local al oraşului Beclean. Obiectivul este ca  
după finalizarea  extinderii şi modernizării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în întregul 
oraş, să continue extinderea şi modernizarea infrastructurii stradale în oraş, prin asfaltare şi 
amenajarea de trotuare. Astfel vom avea canalizare şi aducţiune de apă, modernizări de 
infrastructură  pe străzile Lucian Blaga, Cloşca, Ion Creangă, zona Parcului, zona Policlinicii şi 
zona Veche. De asemenea finalizarea canalizării şi a introducerii alimentării cu apă în Cartierul 
Rezidenţial Podirei se va realiza din bugetul local în anul 2014, pentru a se putea trece la faza 
modernizării infrastructurii stradale, prin lucrări de asfaltare şi amenajări de trotuare.  
Cu toate aceste proiecte se poate considera că tot ceea ce înseamnă probleme de alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de tratare, staţie de epurare în oraşul Beclean va fi finalizat la standarde europene 
în cadrul Strategiei locale de dezvoltare 2014 –2020, pe tipul de intervenţie Infrastructură de mediu. 
 

3. Asfaltare străzi cartier rezidenţial – Tip 
Intervenţie –INFRASTRUCTURA MARE; 
 
După finalizarea introducerii în tot cartierul 
rezidenţial Podirei a gazului metan, a sistemului de 
canalizare, a reţelelor  de alimentare cu apă şi a 
reţelei de iluminat public se va trece la proiectarea 
pentru amenajare a tuturor străzilor ( opt alei plus 
cele trei alei de legătură) prin asfaltare integrală 
ultramodernă.  
În paralel cu asfaltarea vor fi proiectate şi şanţurile 
dalate dar şi trotuarele pe ambele părţi, în aşa fel 
încât la finalizarea acestui cartier, infrastructura şi 
construcţiile să poată fi un exemplu naţional de 



 44 

sistematizare, infrastructură şi arhitectură, un model european de evoluţie a unui proiect de 
anvergură de la stadiul de idee la gradul de dezvoltare din anul 2020.  
În perspectiva viitorilor ani în acest cartier se va construi o biserică, un spaţiu pentru creşă, 
grădiniţă, spaţii verzi, aranjamente peisagistice şi un spaţiu de joacă pentru copii.  
Administraţia publică locală a oraşului Beclean are în vedere chiar şi o delimitare modernă faţă de 
vecinătăţi a zonei rezidenţiale, supraveghere cu camere video, iar intrarea în cartier  să se facă 

printr-un punct controlat cu barieră, pe bază de cartelă. 
 
4. Asfaltare alei cabane – Tip Intervenţie – 
INFRASTRUCTURA DE TURISM; 
 
În anul 2013 s-a finalizat introducerea apei şi a 
canalizării în cartierul de cabane din vecinătatea 
Parcului Balnear ,,Băile Figa”, urmând ca în anul 2014 
să se finalizeze introducerea reţelelor de alimentare cu  
 
 
 

electricitate şi gaze naturale în toată zona. Având toate utilităţile finalizate, din anul 2014 se poate 
trece la proiectarea infrastructurii stradale, iar acolo unde se impune şi a unor trotuare, pentru a 
putea fi finalizate în următoarea perioadă. 
Tot în cadrul Strategiei 2014 – 2020 se mai are în vedere amenajarea unor parcări ecologice pe 
dealurile din jurul staţiunii Parcul Balnear ,,Băile Figa”. Vor fi amenajate nu doar parcări pentru 
autoturisme ci şi un parking pentru rulote, dotat cu sursă de electricitate şi cu toate utilităţile 
necesare : apă, duşuri, spaţiu pentru picnic, toalete.  
În decursul anului 2014 va fi demarată amenajarea ,,Satului de Vacanţă”, prin care se va delimita o 
zonă unde vor fi construite 150 de căsuţe. Pe un lot mare de  teren vor exista parcelele necesare 
pentru construirea a şase căsuţe – tip, conform anexei. În următoarea etapă se va proiecta o nouă 
zonă pentru construcţia de pensiuni, hoteluri, pe versantul de deal (lângă pădure) opus celui pe care  
se află cartierul de cabane. Administraţia publică locală va efectua toate demersurile necesare în 
vederea delimitării amplasamentelor, stabilirii cadrului arhitectural şi pentru obţinerea aprobărilor 
necesare demarării acestor investiţii.  
Se va continua dezvoltarea infrastructurii turistice din interiorul băilor, cu bazinul cu apă dulce în 
aer liber de 50 x 20 m, unde în viitor vor fi amplasate tobogane acvatice de mare viteză şi de o 
complexitate majoră, cu lungimea la sol de 100 m, cu baza stabilită pe cel mai mare deal, lângă 
actuala siglă a Băilor Figa. De asemenea, pe partea opusă, va fi realizat un ,,Crazy River”, va fi 
amenajată o nouă terasă, cu o capacitate de 500 de locuri şi grupuri sanitare cu circa 100 de toalete.  
Programul de extindere şi dezvoltare al Parcului Balnear mai conţine amenajarea unui Spa modern 
la intrare, lângă parcarea staţiunii, precum şi a unui bazin pentru copii, lângă Râul Leneş, precum şi 
extinderea zonelor de plajă, prin amplasarea de umbrele şi parasolare noi. 
Totodată se va amenaja un ,,Adventure Park” în pădurea de lângă staţiune, pe o suprafaţă de 8 
hectare ce este în proprietatea Consiliului Local al oraşului Beclean. În jurul Parcului Balnear 
,,Băile Figa” vor mai fi amenajate trasee turistice pentru drumeţie, o pistă pentru biciclete şi un 
traseu pentru A.T.V. –uri. 
Toate aceste proiecte de infrastructură turistică, etapizate pe mai mulţi ani, vor impune pe harta 

internaţională Parcul Balnear ,,Băile Figa” ca una din 
cele mai vizitate staţiuni de relaxare şi agrement. 
 
5. Parcare etajată – Tip Intervenţie – Buget Local; 
 
Odată cu dezvoltarea intensă a oraşului Beclean în 
direcţie turistică s-a acutizat tot mai mult lipsa locurilor 
de parcare în localitate. O direcţie importantă a 
iniţiativelor Consiliului Local în anul 2013 dar şi în 
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următorii ani va fi axată pentru construirea unor noi locuri de parcare în oraş.  
În anul 2014 va fi proiectată o parcare etajată în vecinătatea sediului Protopopiatului Ortodox, pe 
toată suprafaţa existentă, realizarea acestui obiectiv urmând să fie etapizată, pe etaje, în funcţie de 
necesităţile locuitorilor Becleanului. În fiecare an va fi construit un etaj de parcare, în funcţie de 
gradul de ocupare şi de utilizare, cu posibilitatea ca riveranii să îşi poată închiria un loc de parcare 
la parterul acesteia, iar pentru ceilalţi utilizatori ai parcării urmând să fie instalat un sistem modern 
de taxare şi acces în parcare.  
Această investiţie se justifică prin faptul că în timp va fi amortizată din încasări, dar cel mai 
important este argumentul necesităţii realizării unui astfel de obiectiv, ca urmare a faptului că în 
zonă se dezvoltă noi instituţii: protopopiatul ortodox, grădiniţă, bloc social, bazin acoperit de înot, 
piaţa, blocuri ANL, SMURD, judecătoria oraşului, catedrala ortodoxă, primăria oraşului, trezoreria, 
parchetul, ocolul silvic, sediul Aquabis, sediul Electrica, comerţ central, licee şi şcoli generale. 
 
6. Transport ecologic Băile Figa – Tip Intervenţie HORIZON 2020; 
 

 
Un alt obiectiv în perspectivă v afi 
achiziţionarea unui trenuleţ electric pe şine 
ce va avea următorul traseu: Băile Figa 
(parcare) – de-a lungul drumului existent pe 
aleea 1 din cartierul rezidenţial spre terenul 
de fotbal , tranzitând prin pădurea Gării – 
strada 1 Mai – şi urcă la întoarcere pe lângă 
drumul existent. 
De asemenea se are în vedere amenajarea 
unui centru de închiriere de biciclete simple, 
duble şi a altor forme moderne şi ecologice 
de a efectua  activitatea de transport a 
turiştilor. 
 Într-o perspectivă viitoare administraţia 
locală are în vedere şi realizarea unei 

telegondole ce va lega Băile Figa de dealul Bileag, unde poate fi proiectată o pârtie de schi, după un 
studiu laborios al condiţiilor climatice şi a posibilităţii 
întreţinerii stratului necesar de zăpadă.  
 
7. Iluminat ecologic Beclean – Tip Intervenţie HORIZON 
2020; 
 
Odată cu apariţia unor soluţii moderne de iluminat public 
stradal, mult mai economic, pe baza energiei solare se pot 
implementa proiecte comunitare prin care se vor face economii 
substanţiale la bugetul local, în ceea ce priveşte costurile 
iluminatului public.  
Aceste modernizări se vor face etapizat, pe baza unor proiecte 
ce presupun utilizarea panourilor solare. În primul rând, va fi 
propusă o zonă – pilot (zona rezidenţială Podirei şi cartierul de 

cabane), unde va fi implementat un prim astfel de proiect, va fi făcută o analiză a economiilor reale 
realizate în cele două noi cartiere ale oraşului: zona rezidenţială Podirei şi cartierul de cabane.  
Au fost deja contactate firme de specialitate pentru a propune cele mai moderne şi mai economice 
soluţii inteligente de iluminat ecologic în aceste două cartiere. Proiectul va fi realizat cu cele mai 
moderne soluţii de lampadare , cu panouri solare şi cu îngroparea cablurilor de transport a energie 
electrice. După realizarea acestui proiect – pilot se vor face analize de eficienţă economică, iar dacă 
rezultatul va fi unul semnificativ, se va trece la iluminatul ecologic modern în toate cartierele 
oraşului Beclean, zona Bichihigi, Cartierul Vechi, Cartierul Nou, zona de jos, precum şi în toate 
cartierele aparţinătoare.  
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În etapa de dezvoltare 2014 – 2020, administraţia publică locală din Beclean are în vedere atragerea 
de fonduri pentru înlocuirea actualului sistem învechit de iluminat public al oraşului cu noul sistem 
modern european de iluminat public local. 
 
8. Staţie de pompare-stocare apă pentru zona turistică – Tip Intervenţie – DG Tourism; 
 

Din cauza dezvoltării accentuate a 
construcţiilor în zona de sus  a 
oraşului şi a introducerii reţelei de 
alimentare cu apă în cartierul Figa se 
impune urgent construirea unei noi 
staţii de pompare de capacitate 
corespunzătoare în zona străzii Horea 
şi construirea unui bazin de stocare de 
mare capacitate (1000 mc) tot în 
această zonă, pentru a putea furniza în 
condiţii optime necesarul de apă în 
parametri de consum maxim pentru 
toate gospodăriile, pensiunile şi  
cabanele din zonă, dar şi pentru a 
putea susţine din punct de vedere al 
alimentării cu apă dezvoltarea turistică 
din această parte a oraşului.  

De asemenea, în perioada următoare mai trebuie proiectate şi realizate încă două astfel de bazine de 
stocare, unul la intrarea în cartierul Figa şi unul în cartierul Podirei, pentru asigurarea debitului şi a 
cantităţilor necesare de apă în sarcină de consum maxim. 
Toate aceste obiective sunt cuprinse în Masterplanul pentru extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată  a Judeţului Bistriţa – Năsăud, etapa a – 2 – a. 
 
9. Îndiguire maluri Valea Sarată – Tip Intervenţie – INFRASTRUCTURA DE MEDIU; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din cauza viiturilor frecvente dar şi pentru faptul că Valea Sărată face legătura cu zona turistică 
Băile Figa se impune realizarea amenajării hidrotehnice de îndiguire  acestei văi. 
Va fi întocmit un proiect de amenajare a Văii Sărate pentru accesarea de  fonduri europene, etapa 
2014 – 2020, prin care acest curs de apă ar putea fi utilizat şi din punct de vedere turistic pe toată 
porţiunea Băile Figa – Meleş.  
Odată amenajată corespunzător acestă vale, pot fi analizate variante de implementare a unor 
elemente de atracţie turistică pe această zonă. Poate fi refăcut, cu elemente specifice, ,,Drumul 
Sării”, ce era în trecut pe acest traseu.  
În prima fază va fi realizat un parteneriat cu ,,Apele Române” pentru a decolmata urgent această 
vale ce pune în pericol cartierul de case şi zona de firme din vecinătatea acestei văi. Astfel vor fi 
eliminate pericolele şi ameninţările de inundaţii şi viituri, printr-un parteneriat între Consiliul Local 
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şi ,,Apele Române”, prin care acestea din urmă vor pune la dispoziţia administraţiei publice locale 
utilajele necesare pentru curăţarea urgentă de aluviuni a acestei văi.  
În etapa următoare va fi realizat un proiect în scopul atragerii de fonduri pentru a amenaja turistic şi 
utilitar Valea Sărată. 
 
 
10. Izolare termică instituţii publice şi blocuri de locuinţe ; 
 

Odată cu anul 2014 Uniunea 
Europeană a stabilit noi criterii de 
finanţare pentru proiectele privind 
izolarea termică a blocurilor şi a 
instituţiilor publice.  
Conform acestor criterii, primăria, 
prin Consiliul Local va pune la 
dispoziţe sumele necesare cofinanţării 
unor astfel de proiecte, în aşa fel încât 
blocurile din oraş să poată fi 
reabilitate pe criterii de paletă de 
culori, conform H.C.L. dată în acest 
sens. 
 
 
 
 

 
 
11. Finalizarea asfaltărilor străzilor din oraş; 
 
În cadrul acestei etape din programul local de modernizare a 
infrastructurii stradale  din oraşul Beclean se finalizează 
proiectul de asfaltare pentru toate tronsoanele de străzi 
neasfaltate, după cum urmează: 
- strada Lucian Blaga în totalitate, 
- un tronson din capătul străzii Horea, 
- capătul străzii Cloşca, 
- un tronson din strada Dobrogeanu – Gherea, 

- legătura dintre strada Someşului şi strada Parcului, 
- un tronson din strada Coldău, 
- un tronson din strada Obor, 
- strada Liviu Rebreanu în joncţiune cu strada Morii, 
- strada George Coşbuc, tronsonul până la seră. 
Prin fonduri de la Consiliul Judeţean s-a asfaltat în cartierul Figa, până la biserica ortodoxă. 
Dacă pe tipul de intervenţie Infrastructură mare din cadrul fondurilor europene va exista o 
oportunitate pentru a se obţine fonduri, se va urmări realizarea unui proiect de asfaltare cu un strat 
final a tuturor străzilor din oraş, pentru cele 24 de străzi asfaltate în etapele anterioare ale 

programului administraţiei publice locale.  
Astfel, odată cu finalizarea acestor proiecte aflate pe 
agenda executivului local din oraşul Beclean, localitatea 
va ajunge să aibă una din cele mai moderne infrastructuri 
urbane din zonă. 
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12. Parcări amenajate în oraş; 
 
Administraţia publică locală a oraşului lucrează la finalizarea proiectelor de amenajare a tuturor 
parcărilor dintre blocuri, după cum urmează , 
- parcarea din faţa Policlinicii private, 
- parcarea din spatele blocului sinistraţilor, 
- parcarea dintre blocurile din zona Aleea Zorilor. 
După finalizarea lucrărilor de amenajare a tuturor parcărilor, inclusiv după construirea parcării 
etajate, va fi înfiinţat un serviciu public ce se va ocupa de întreţinerea şi gestionarea acestor parcări, 
vor fi introduse taxe de parcare şi sisteme moderne de acces în parcări, ce vor aduce o bună 
întreţinere a tuturor parcărilor din oraş şi un grad sporit de securizare al maşinilor parcate, tot 
sistemul de parcări al oraşului Beclean urmând să funcţioneze la standarde moderne. 
 
13. Trotuare reabilitate în oraş şi în cartierele aparţinătoare ; 
 
În perioada următoare de dezvoltare locală a localităţii va fi finalizată proiectarea tuturor trotuarelor 
şi aleilor pietonale di oraş şi din cartierele aparţinătoare, după cum urmează: 

      -       strada Grigore Silaşi, 
- strada Liviu Rebreanu, 
- strada Ion Creangă, 
- cartierul Valea Viilor, 
- cartierul Beclenuţ, 
- strada Obor, 
- strada Parcului, 
- strada Gării, 
- strada Morii, 
- cartierul Rusu de Jos, 
Viitoarele lucrări de la Beclean vor intra astfel în 
zestrea de alei şi străzi modernizate din oraş, 
îmbunătăţind imaginea de ansamblu a unei 
localităţi dinamice, aflate în plină dezvoltare. 

Acest proiect care se derulează etapizat de-a lungul a mai multor ani are scopul de a transforma 
toate străzile şi trotuarele oraşului într-o infrastructură urbană modernă, europeană, utilă şi eficientă 
pentru toţi locuitorii, pietoni sau conducători auto.  
De asemenea, toate aceste lucrări au şi rolul de a completa proiectul de amenajare a unui nou centru 
civic al oraşului, proiect amplu aflat în pregătire la administraţia locală, obiectiv prin care întreaga 
zonă centrală a localităţii va fi regândită şi redesenată, urmând să capete un aspect ultramodern, tot 
mai îngrijit şi mai frumos, aşa cum se cuvine pentru un oraş turistic cu adevărat european. 

 
14.  Construcţie nouă pentru Casa 
Orăşenească de Cultură; 
 
În urma retrocedării clădirii actualului sediu al 
Primăriei, care găzduieşte şi actualul sediu al 
instituţiei de cultură beclenare, situaţia 
prezentă este una improprie şi de provizorat, 
ceea ce face necesară pentru perioada 
următoare urgentarea proiectării unei noi 
locaţii pentru Casa Orăşenească de Cultură.  
Au fost dezbătute în Consiliul Local mai multe 
amplasamente posibile pentru construirea 
viitorului sediu al Casei de Cultură şi va fi 
decis în perioada imediat următoare locul final 

de amplasare al acestui proiect.  
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Amplasarea acestui edificiu va genera modernizarea întregii zone, Casa Orăşenească de Cultură 
fiind unul din cele mai importante obiective care va fi construit aici. 
 
 
15. Construcţia de blocuri sociale, ANL şi locuinţe pentru medicii rezidenţi; 
 

Multitudinea cazurilor sociale impune 
continuarea programului de construire a 
locuinţelor sociale. Au fost identificate 
terenuri ce pot fi alocate pentru o 
asaemenea investiţie.  
Şi construcţia de blocuri A.N.L. este 
necesară în continuare la Beclean, datorită 
numărului mare de cereri înregistrate la 
Primăria oraşului Beclean (peste 400), iar 
din analiza celor ce sunt deja construite în 
oraş se vede avantajul unor astfel de 
locuinţe, atât poentru beneficiari cât şi 
pentru administraţia publică locală. Forţa 
de muncă tânără în oraş s-a stabilizat, nu 
au fost migraţii majore, ci dimpotrivă, au 
venit mulţi tineri să lucreze în oraş. 
Nivelul de trai a acestor familii este unul 

corespunzător. Infrastructura s-a modernizat major în localitate, iar oraşul este într-o continuă 
dezvoltare şi expansiune. 
Datorită necesităţii de a avea medici rezidenţi cât mai mulţi, se impune şi un proiect pentru 
construirea unui bloc cu circa 15 locuinţe pentru aceştia, în aşa fel încât viitori medici specialişti din 
oraş să nu lipsească. Deja a fost identificată o locaţie pentru construirea unui astfel de bloc, chiar 
lângă Spitalul Orăşenesc Beclean. 
 
16. Atragerea fondurilor prin G.A.L. ,,Ţinutul Haiducilor”,  pentru dezvoltare turistică; 
 

 
 
Teritoriul GRUPULUI DE ACŢIUNE 
LOCALĂ (GAL) ŢINUTUL 
HAIDUCILOR  reprezintă cel mai 
important segment al axei de gravitaţie 
regională a Someşului Mare. Astfel, urmând 
elementele de hidrografie, care acţionează ca 
un “fir albastru” ce leagă strâns toate 
aşezările Ţinutului Haiducilor, teritoriul se 
structureaza pe axa est-vest pe culoarul 
Someşului Mare (aşezările Cuzdrioara, 
Ciceu-Mihăieşti, Petru-Rareş, Uriu, 
Braniştea şi Beclean), şi “curge” pe axa 
nord-sud pe afluenţii de dreapta ai acestuia: 
Gârbău Dejului (comuna Cuzdrioara), 

Leleşti (comuna Ciceu Giurgeşti), Ilişua (comunele Uriu, Căianu Mic,Spermezeu, Târlişua), Ţibleş 
(comuna Zagra), Rituria (comuna Chiuza), Runcu (comunaRuncu Salvei). Nu există obstacole 
naturale sau administrative care să fractureze teritoriul şi nu există difluenţe funcţionale care să-i 
pună în pericol unitatea. 
Colaborarea între cele 14 primării din jurul oraşului Beclean este necesară şi oportună. Trebuie să 
existe o dezvoltare durabilă nu numai într-un punct, ci într-o zonă mult mai întinsă pentru o 
puternică dezvoltare turistică. 
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 Pentru a  atrage mii de turişti în toate sezoanele anului oferta turistică trebuie să fie diversificată, 
astfel încât să existe atracţii pentru orice sezon, care să aducă un număr mare de turişti în zonă. 
Pentru aceasta, prin Grupul de Acţiune Local vor fi dezvoltate diferite puncte de atracţie turistică ce 
vor stârni interes pentru o categorie mai numeroasă de turişti, care vor putea avea acces la toate 
ofertele existente. 
Prin G.A.L. vor pute fi realizate diferite proiecte şi vor pute fi accesate fonduri europene pentru 
extinderea bazei turistice existente atât a localităţilor ce fac parte din grup dar şi pentru dezvoltarea 
băilor Figa. Este cea mai mare şansă ca proiecte de mare anvergură să poată fi eligibile în etapa de 
dezvoltare 2014 –2020. 
Toate localităţile sunt influenţate de către centrul urban Beclean, care acţionează ca un centru de 
polarizare pentru resursele materiale, umane şi capitalurile din zonă – spre exemplu, absolvenţii 
gimnaziilor din zonă urmează cursurile liceelor din Beclean, locuitorii din comunele învecinate fac 
naveta la Beclean, fabricile de produse lactate din Beclean prelucrează lapte provenind din zonă, 
locuitorii din zonă îşi petrec sfârşitul de săptămână la Băile Figa, ca spaţiu de recreere, legumele şi 
fructele produse în teritoriu se vând în pieţele Becleanului, etc. Becleanul reprezintă acel “punct 
comun” care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între 
locuitori. 
Nu în ultimul rând, Becleanul poate asigura resursele umane, financiare şi economice, pentru a 
susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă – fapt care a făcut ca regruparea comunelor 
învecinate în jurul Becleanului să fie opţiunea naturală. 
 
Văile şi lacurile 
Râurile şi lacurile Ţinutului Haiducilor prezintă un potenţial turistic deosebit, în special pentru: 
- pescuit – asemenea propuneri s-au primit, de exemplu, din comunele Uriu (amenajarea bălţii 
dintre Cristeşti şi Ilişua), Zagra (păstrăvărie), Târlişua (crescătorii crap şi păstrăv), Chiuza 
(agrement piscicol), Braniştea (amenajare pescării pe malul Someşului), Ciceu Giurgeşti (pescărie - 
Valea lui Ianoş, Valea fâneţii) etc. 
- amenajări pentru agrement – de exemplu, baza de înot pe Someşul Mare în comuna Braniştea; 
- refacerea vechilor mori de apă – un exemplu de asemenea propunere fiind primit din partea 
comunei Spermezeu, care şi-ar dori refacerea morii vechi (la moara Sitei). 
 
Ape minerale 
Pe lângă valoarea lor economică (pentru îmbuteliere), apele minerale prezintă un interes turistic 
ridicat din două perspective: 
- ca puncte de popas pe trasee turistice – ex. “Borcutul” din Ţibleş creşte atractivitatea unui traseu 
început din comuna Târlişua 
- ca resurse turistice pe lângă care se pot amenaja staţiuni turistice de interes local. O problemă în 
acest sens, însă, e faptul că multe asemenea izvoare existente în Ţinut nu au buletine de analize 
întocmite de firme autorizate, astfel încât proprietăţile lor fizico-chimice şi potenţialele lor efecte 
curative nu sunt cunoscute – de exemplu, o asemenea situaţie se întâlneşte în comuna Zagra. De 
asemenea, multe se află în zone în care accesul se face dificil, îngreunând astfel misiunea unui 
investitor care ar vrea să le introducă în circuitul turistic de masă – cazul Borcutului din zona 
Târlişua; 
- ca puncte de popas într-o drumeţie la pas – ex. Izvorul Poveştilor din pădurea ce urcă din 
Beclean spre herghelie şi spre Băile Figa. 
 
Ape balneare Băile Figa 
Zona beneficiază de o bază de turism balnear modern amenajată – Băile Figa, de lângă Beclean. 
Potenţialul turistic al acestor Băi Figa constă în apele curative (clorosodice, puternic concentrate) şi 
nămolul sărat cu proprietăţi curative în diferite boli ale sistemului nervos periferic şi ale aparatului 
locomotor. 
Staţiunea beneficiază de parcare, terenuri de sport, un pavilion modern care cuprinde săli de 
tratament, un bazin  cu apă dulce, sală de fitness, 2 bazine cu jacuzzi, o masă pentru tenis de masă, 
vestiare şi duşuri, un bazin în aer liber cu apă sărată, o cascadă în aer liber şi locuri de joacă 
amenajate pentru copii. Ca amenajare complementară se va construi un camping, având toate 
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dotările necesare, duşuri, locuri special amenajate pentru grătare, pavilioane pentru odihnă şi 
recreere. In perspectivă se va mai amenaja un mini-aqualand cu 3 tobogane ultramoderne cu jeturi 
de apă, 2 piscine cu jacuzzi şi alte elemente moderne de divertisment acvatic. De asemenea, se vor 
concesiona loturi de teren celor interesaţi să investească în construirea şi dezvoltarea unor hoteluri 
şi moteluri, cabane de lemn şi a altor facilităţi turistice. 
Alte zone de interes balnear 
După modelul acestei zone, se doreşte dezvoltarea turismului balnear şi în alte locaţii din Ţinut – de 
exemplu: 
• punerea în valoare a nămolurilor sărăturate terapeutice existente pe Valea Slatinii – Săsarm 
– comuna Chiuza; 
• amenajare balneo a izvorului cu apă sărată şi a Lacului Slatinei – com. Căianu Mic; 
• amenajarea puţului salin – Dumbrăviţa, Spermezeu. 
 
Resursele climatice 
Sunt importante mai ales în zona montană, creând un potenţial de amenajare în scop sportiv şi de 
agrement - la peste 1.400 m înălţime, pe versanţii Ţibleşului cu expoziţie nordică, zăpada se 
menţine cca. 5 luni anual, creând premisele practicării turismului hivernal.  
 
Biodiversitatea 
Fauna zonei prezintă un potenţial turistic ridicat din următoarele puncte de vedere: 
• pentru ecoturism – zona oferă posibilităţi de dezvoltare a unor programe de tip bird-
watching. O propunere în acest sens a fost primită din partea comunei Zagra, care doreşte să pună, 
astfel, în valoare existenţa pe teritoriul său a cocoşului de munte, specie protejată prin lege; 
• pentru turism cinegetic – efectivele de urs, de exemplu, din judeţul Bistriţa-Năsăud depăşesc 
concentraţia considerată optimă pentru teritoriu. În acest context, s-au primit propuneri privind 
valorificarea fondului cinegetic din partea comunei Târlişua; 
• pentru turism de agrement – un exemplu în acest sens reprezentându-l Herghelia din 
Beclean. În cadrul hergheliei, se cresc şi se ameliorează două rase de cai: Lipiţan şi Semigreu 
Românesc.  
Herghelia Beclean oferă:  
• trăsuri pentru plimbări sau cu ocazii speciale (cum ar fi nunţile) 
• sănii pentru plimbări pe timpul iernii 
• posibilitatea de călărie în incinta hergheliei sau în împrejurimi 
• pentru grupuri organizate există două circuite turistice - "Dracula" şi "Rezervaţie" (Parcul 
Naţional Munţii Rodnei) 
• competiţii hipice şi etape de competiţii naţionale şi internaţionale, concursuri de atelaje trase 
de cai.  
• lecţii de călărie, sub îndrumarea unor instructori de specialitate. 
Flora zonei prezintă un potenţial peisagistic ridicat, precum şi un potenţial de atracţie turistică 
datorat unor exemplare rare găsite în teritoriu - de exemplu, plopul multisecular (Populus Canescens 
– Monument al naturii cu o vârstă estimată la 190-210 ani, situat în grădina castelului din Chiuza) 
sau fagul secular din zona Şesuri – Spermezeu. 
 
A. PATRIMONIUL TURISTIC ARHITECTURAL ŞI CULTURAL 
Pentru o mai bună coerenţă a prezentării, preferăm structurarea atracţiilor patrimoniului turistic 
antropic în jurul a câtorva tematici majore, care pot constitui şi nuclee ale unor produse turistice de 
tip circuit. 
 
Haiducii si specificul cultural al zonei  
Acest GAL a optat pentru brandul Ţinutul Haiducilor pornind de la existenţa în zonă a câtorva 
haiduci care, de-a lungul istoriei, s-au conturat ca figuri emblematice pentru acest teritoriu.  
Cel mai important rămâne Pintea Haiducul – care, deşi a haiducit în judeţul Maramureş, a lăsat 
urme ale trecerii sale prin zonă prin diferite toponime - ex. Fântâna Pintii şi Pârâul Pintii, în 
Târlişua. 
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 Un alt haiduc, de data aceasta modern, este Grigore Boşotă, renumit prin faptul că tăia 
chitanţe celor pe care îi prăda. Numele său este legat de comuna Chiuza. 
 În fine, o personalitate rămasă în memoria colectivă a locuitorilor din Zagra şi Târlişua este 
Atanasie Moţ-Dâmbu (sau Hadâmbu, cum era el cunoscut de localnici). Nu haiduc, ci comandant al 
Detaşamentelor Grănicereşti, el a rămas cunoscut prin forţa, curajul şi priceperea sa militară – în 
comuna Zagra existând şi propunerea de a i se ridica un bust onorific.   
 
Cetăţi,  castele şi conace 
 Cetatea Ciceului reprezintă un element central al teritoriului, pe domeniul cetăţii situându-se 
aproape toate localităţile aparţinătoare GAL-ului: 
 
Dintre conace şi castele, astăzi rol turistic propriu-zis are doar fostul castel de vânătoare a familiei 
Bethlen din Beclean, care a fost transformat într-un muzeu vânătoresc.  
 
Celelalte castele menţionate în lista monumentelor istorice au o importanţă turistică dată de istorie 
şi estetică, în prezent îndeplinind alte funcţiuni, fiind sediul unor instituţii sau firme sau fiind 
abandonate în paragină: 
• cele două castele Bethlen din Beclean – azi sediul Primăriei şi, respectiv, a Grupului Şcolar 
Agricol; 
• castelul din comuna Dobric, com. Căianu Mic – azi mânăstirea ortodoxă Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena; 
• castelul Hye din Ilişua, com. Uriu – azi Preventoriu TBC; 
• castelul Torma din Uriu şi castelul Haller din Coplean;. 
• conacul din Cuzdrioara - azi şcoală generală. 
Lor li se mai adaugă conacele Betegh din comuna Uriu şi conacul din Chiuza, unde funcţionează 
astăzi primăria comunei. 
 
In memoriam Liviu Rebreanu 
Târlişua reprezintă locul de naştere al lui Liviu Rebreanu, scriitor pe care îl celebrează printr-un 
bust onorific (declarat monument istoric) şi o plăcuţă comemorativă pe locul fostei case a familiei.  
 
Case ţărăneşti şi muzee săteşti 
Ţinutul Haiducilor beneficiază de o serie de puncte de atracţie care pot sta la baza dezvoltării 
turismului rural, dintre care amintim: 
• ansamblul rural Runcu Salvei declarat monument istoric – sec. XVIII - XIX 
• casele ţărăneşti declarate monumente istorice din Borleasa, com. Târlişua – sf.    sec. XIX şi 
Zagra, com. Zagra – sec. XIX. Asemenea case de o mare valoare ca patrimoniu mai pot fi găsite şi 
în alte localităţi care ar avea nevoie de sprijin pentru a le amenaja şi a le declara monumente istorice 
(ex. în Ciceu Giurgeşti). 
• muzee dedicate culturii populare şi etnografiei, dintre care menţionăm: 
• Muzeul ocupaţiilor din Căianu Mic, care expune vase, diferite obiecte de uz casnic şi unelte, 
ce datează din secolele VII-IX până în vremuri mai recente; 
• Punct muzeal Ciceu Mihăieşti - înfiinţat în 2009 şi conţinând colecţii de sculptură, obiecte 
tradiţionale şi arheologie; 
 
Muzeul memorial Ion Pop Reteganul din comuna Petru Rareş - înfiinţat în 1955, când vechea casă a 
cărturarului a fost transformată în muzeu; cuprinde cărţi, manuscrise şi articole redactate de acesta, 
şi o serie de documente care conţin descrieri preţioase ale Cetăţii Ciceului. Muzeului se adaugă şi 
mormântul acestuia – ambele fiind declarate monumente istorice.  
Mănăstiri, biserici şi case parohiale 
O serie de edificii religioase au fost declarate monumente istorice – având, ca atare, şi un potenţial 
turistic:  
• bisericile greco-catolice din Păltineasa şi Spermezeu, com. Spermezeu – ambele din sec. 
XVIII; 
• biserica romano-catolică din Cristeştii Ciceului, com. Uriu (sec. XIII – XIV-XVI-XVIII); 
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• bisericile reformate: 
o Beclean (sf. sec. XV, ref. sec. XVI),  
o Reteag, com. Petru Rareş (sf. sec XV – înc. sec. XIX – înc. sec XX),  
o Săsarm, com. Chiuza (1900),  
o Uriu, com. Uriu (sec. XV – XVII)  
o Cuzdrioara, com. Cuzdrioara (sec. XV); 
• bisericile ortodoxe din lemn: 
o Suplai, com. Zagra (1711) şi Zagra, com. Zagra (sec. XVII-XVIII); 
o cele două biserici de lemn din Runcu Salvei, com. Runcu Salvei (sec. XVIII, respectiv sec. 
XIX); 
o Dobricel, com. Spermezeu (1744)  
• turnul clopotniţei din piatră – Suplai, com. Zagra (sec. XIX) şi Crucea Dobricului – Sat 
Dobricel, com. Căianu Mic.  
Acestora li se adaugă mănăstirile ridicate în Molişet (Târlişua), Suplai (Zagra), Dobric (Căianu 
Mic), Strâmbu (Chiuieşti) sau Breaza (Negrileşti). Ele pot prilejui pelerinaje religioase 
semnificative – aşa cum este, de exemplu, cazul Mănăstirii Coborârea Spiritului Sfânt din Molişet.  
Acestea creează premisele dezvoltării unui turism cultural axat pe vizitarea unor obiective istorice 
ca: 
• siturile pre-romane din Latene şi Epoca bronzului – dintre acestea au fost incluse pe lista 
monumentelor istorice situri existente pe teritoriul unităţilor administrative Uriu, Căianu Mic, Petru 
Rareş, Cuzdrioara, Beclean; 
• aşezări, castre şi turnuri de apărare romane pe teritoriul unităţilor administrative Uriu (cel 
mai cunoscut castru roman din zonă, cel de la Ilişua), Căianu Mic, Zagra, Negrileşti, Ciceu-
Giurgeşti, Spermezeu, Braniştea, Petru Rareş, Beclean; 
 
• situri arheologice ale unor exploatări miniere: colonia de exploatare a sării de la Beclean - 
"Băile Figa” şi ale unor aşezări medievale – ex. Căianu Mic, Beclean. 
 
Oina – sportul naţional 
Pentru comunele Ciceu Giurgeşti şi Negrileşti, oina a rămas în continuare sportul naţional, aici 
organizându-se în fiecare an competiţii sportive. Spre exemplu, în Ciceu-Giurgeşti a avut loc în anul 
2009 prima ediţie a Memorialului “Florea Gheorghe”, antrenor de oină din Negrileşti.  
 
Sărbători şi tradiţii populare 
Pentru turismul rural, zona prezintă o atracţie deosebită şi prin conservarea unor tradiţii populare şi 
sărbători încă importante în viaţa satului: 
• Sărbătoarea „Înstruţatul Boului” de la Căianu Mic - cu rădăcini în vechi ritualuri dacice, are 
loc în duminica de Rusalii, când un bou, împodobit cu flori şi cu panglici, este lăsat să alerge liber  
la vale de pe un deal din sat. Fata care poate să pună prima mâna pe coarnele acestuia, aceea se va 
mărita prima; 
• Festivalul rapsozilor populari "La poale de Ţibleş”, concurs interjudeţean de muzică 
populară, care are loc în Târlişua în ultima duminică din luna mai; 
• Festivalul de folclor al elevilor „În Târgu Zăgrii”, în fiecare an, pe data de 21 mai; 
• Sărbătoarea Cireşelor, la sfârşitul lunii iunie, organizată în satul Cireşoaia din comuna 
Braniştea; 
• şezători şi hori – de exemplu, Hora satului organizată în Agrieş şi Târlişua, Hora ţărănească 
din Zagra, şezătoarea de la Runcu Salvei etc. 
• zilele satului organizate, sub diferite denumiri, în majoritatea localităţilor din GAL.  
 
Folclorul (portul, dansul şi muzica populară) 
Folclorul se impune atenţiei turistice, îndeosebi sub forma sa rurală, prin varietate, autenticitate şi 
originalitate.  
Teritoriul analizat poate fi circumscris la două zone etnografice majore.  
Astfel, partea estică, incluzând comunele Runcu Salvei, Chiuza, Zagra, Târlişua şi Căianul Mic, 
aparţine Zonei Etnografice Năsăud (cu pitorescul costum feciore ale cărui piese de specificitate sunt 
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„păunul şi „pieptarul cu ciucuri”: cu jocurile „De-a lungul”, „Învârtita” şi „Bărbuncul”). Partea 
vestică şi sudică, incluzând Becleanul, Braniştea, Uriu, Ciceu Mihăeşti, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti 
și Cuzdrioara face parte dintr-o zonă etnografică mai extinsă, cea a Podişului Someşan în care 
policromia costumului se estompează iar influenţele zonelor etnografice vecine, ale Năsăudului şi 
Lăpuşului se resimt în melos şi dans popular. 
Trebuie. de asemenea, menţionate interferenţele folclorice româno-maghiare în comunele cu 
populaţie mixtă (Braniştea, Uriu, Cuzdrioara). 
Valorificarea folclorului este prezentă în numeroase localităţi unde activează ansambluri artistice şi 
grupuri folclorice – de exemplu, Beclean, Runcu Salvei. 
 
Gastronomie pe gustul tuturor 
Zona are o tradiţie legată de anumite produse cu specific local ca: ţuica, plăcintele creţe – în 
principal în zona Ciceu-Giurgeşti, laptele acru de Zagra sau cireşele de Cireşoaia, de soiuri Buzgo 
sau Oron, care se recunosc după dimensiunile mari şi gustul foarte dulce. 
 
16. Strategia de dezvoltare turistică 2014 – 2020 a Băilor Figa. 
 

Se are în vedere dezvoltarea pe mai multe direcţii, odată dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii interioare cu lucrări de extindere şi modernizarea infrastructurii exterioare a parcului 
balnear cu multiplicarea posibilităţilor de cazare şi a locurilor de parcare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIECTE DE INVESTIŢII PENTRU EXTERIORUL PARCULUI BALNEAR. 
 
1. Extinderea locurilor de parcare 
 
Se va proiecta extinderea acestor parcări pe cele două dealuri existente în jurul staţiunii. În primul 
rând parcările actuale vor fi delimitate distinctiv, pentru a se pune în evidenţă drumurile de intrare şi 
ieşire din parcările amenajate iar locul unei parcări va fi delimitat clar prin trasare corespunzătoare, 
dar şi prin delimitări moderne cu piloni. De asemenea, se va avea în vedere amenajarea unei noi 
parcări asfaltate în partea de jos, la baza dealului, pe platou, parcare care în timpul neocupării se va 
folosi în organizarea de raliuri , diferite competiţii şi a unor concerte de anvergură zonală. Acţiuni 
ce vor avea ca scop promovarea naţională a zonei turistice de la Beclean. 
 
2. Înfiinţarea unei parcări pentru rulote 
 
Acest obiectiv va fi realizat în vederea amenajării unei  zone distincte de campare, dotată cu toate 
utilităţile (sursă de curent electric, canalizare şi apă). De asemenea se are în vedere amenajarea în 
această zonă de toalete ecologice şi duşuri exterioare, dar şi construirea unei zone de picnic. 
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3. Finalizarea cartierului de cabane 
 
În fiecare an se va acţiona pentru finalizarea infrastructurii cartierului cu 200 de cabane. În anul 
2014 s-a finalizat introducerea utilităţilor de curent şi gaz,, precum şi o pietruire a celor cinci alei. În 
următoarea perioadă 2015 –2018, se va proiecta infrastructura de drumuri şi trotuare, în aşa fel încât 
să existe aici cele mai bune condiţii de acces şi cazare. Se va găsi  o soluţie de securizare a zonei, cu 
camere de supraveghere şi o delimitare de acces, astfel încât cartierul de cabane să fie o zonă 
protejată distinct. 
 
4. Construirea Satului de Vacanţă 
 
Loturile de teren existente în această zonă delimitată cu aproximativ 30 de amplasamente, au fost 
închiriate în acelaşi regim ca şi loturile pentru cabanele din lemn, cu unele specificaţii speciale. 
Această zonă a fost delimitată distinct printr-o împrejmuire modernă şi nu se va putea delimita 
distinct fiecare lot de teren din interiorul satului de vacanţă. Pe fiecare lot se construiresc şase 
căsuţe din lemn, ce vor păstra arhitectura de ansamblu a satului, conform proiectului discutat şi 
aprobat împreună cu cei interesaţi să construiască cele aproximativ 180 de căsuţe. Acestea sunt 
prevăzute cu un hol de intrare, două locuri de cazare, baie proprie şi o bucătărie 3 m x 5 m = 15 mp. 
Amplasarea căsuţelor în interiorul satului se conformează aprobărilor urbanistice ale zonei. Toate 
căsuţele vor fi racordate la utilităţi(apă, curent, canalizare) chiar şi cu posibilitate de racordare a 
gazelor naturale. În interiorul satului de vacanţă vor fi amenajate toalete ecologice, duşuri şi zone 
distincte pentru barbeque şi parcări interioare, în aşa fel încât să fie oferite toate condiţiile 
desfăşurării unor activităţi turistice la cele mai înalte standarde. 
 
5. Delimitarea unor loturi de teren în vederea construirii de moteluri, pensiuni şi hoteluri 
 
În perioada 2014 – 2020, Consiliul Local va delimita în zona dinspre pădurea din jurul Băilor Figa 
cel puţin 20 de loturi de aproximativ 10 ari fiecare, în vederea atragerii unor investiţii mari, pentru 
construirea de moteluri, pensiuni şi hoteluri de mare capacitate, cu scopul de a îmbunătăţi la cinci 
stele ofertele de cazare pentru toată durata unui an calendaristic şi pentru a diversifica oportunităţile 
turistice. În funcţie de ofertele în acest sens se vor analiza arhitectural proiectele şi posibilităţile de 
amenajare a tuturor facilităţilor în această zonă: punerea la dispoziţie a drumului de legătură 
asfaltat, aducţiune de apă, gaze şi electricitate, precum şi canalizarea zonei. Toate aceste facilităţi 
vor fi amenajate de către Primăria oraşului Beclean, în aşa fel încât cei interesaţi să aibă toate 
motivele demarării investiţiei. 
 
6. Amenajarea de piste pentru biciclete şi trasee turistice 
 
O componentă importantă în amenajarea zonelor interesante turistic din jurul staţiunii o reprezintă 
realizarea chiar din oraş spre staţiune a unui drum distinct pentru biciclete. Traseul va fi trasat şi 
amenajat corespunzător până la staţiune şi în continuare prin pădurea din jurul băilor. Vor fi 
achiziţionate biciclete simple, duble, triple, şi va fi amenajat un punct de închiriere a acestora de 
către turişti. Vor fi nu doar biciclete, dar şi alte vehicule ecologice moderne, destinate deplasării pe 
aceste trasee turistice, în aşa fel încât să se asigure o diversificare a mijloacelor de transport turistic 
în toată zona. De asemenea, vor fi amenajate trasee pentru folosirea vehiculelor ATV sau a 
motocicletelor. Şi pentru aceste mijloace de deplasare va fi înfiinţat un centru de închiriere. Se are 
în vedere şi delimitarea unui loc pentru amenajarea unui parc de skateboard pentru cei care doresc 
să practice acest sport în timpul sejurului în staţiune. 
 
7. Amenajarea ,,Adventure Park” 
 
Faptul că legislativul local deţine în administrare pădurea de 8 hectare din vecinătatea staţiunii face 
posibilă amenajarea în această zonă a unui Parc de aventură. Amenajarea se va face cu trasee, trei la 
număr, cu grade diferite de dificultate. Vor fi amenajate tiroliene, zone de căţărare şi alte posibilităţi 
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de sporturi extreme. Toate aceste zone vor fi dotate cu sisteme speciale de siguranţă, conform 
normelor de siguranţă în vigoare. În această zonă împădurită vor fi proiectate şi alte atracţii turistice 
specifice, cu jocuri atractive ( paintball, tir cu arcul, tir). 
 
8. Promovarea Sitului arheologic istoric 
 
Având în vedere existenţa zonei protejate ca sit istoric, este un mare avantaj că se vor putea atrage 
fonduri substanţiale pentru amenajarea acestuia şi a împrejurimilor cu un ,, Drum al sării” şi pentru 
construirea unui muzeu al sării chiar în zona sitului arheologic. De asemenea, pentru protejarea 
sitului, acesta va fi delimitat printr-o împrejmuire de protecţie, în aşa fel încât să nu se mai poată 
produce acţiuni necontrolate în arealul arheologic. Amenajarea turistică a acestui sit va atrage mulţi  
turişti străini, deoarece este vorba despre un sit arheologic unic în Europa. Totodată se vor pune în 
valoare calităţile curative ale sării şi a nămolului sapropelic de la Băile Figa. 
 
9. Amenajarea turistică a Văii Sărate 
 
Faptul că această vale face legătura cu staţiunea Băile Figa, face de interes o amenajare a Văii 
Sărate, pe vechiul traseu ,,Drumul Sării”, dar mai ales a amenajării acestui curs de apă din punct de 
vedere turistic pentru practicarea raftingului sau pentru folosirea văii cu diferite mijloace de 
divertisment acvatic (bărci, colaci, hidrobiciclete). 
 
10. Transport ecologic la staţiune 
 
O componentă importantă a dezvoltării turistice în zonă este realuzarea legăturilor dintre oraş, 
autogară, gară cu zona aflată la 3 kilometri distanţă. Pentru a realiza acest deziderat se vor dezvolta 
proiecte de utilizare a unor mijloace de transport ecologic pe aceste trasee. Va fi achiziţionat sau 
închiriat un trenuleţ turistic modern cu două vagoane, cu o capacitate de transport de 50 de locuri. 
De asemenea va fi instituit un traseu de transport al turiştilor cu trăsuri trase de cai, în parteneriat cu 
Herghelia Beclean. 
Un alt obiectiv în perspectivă va fi achiziţionarea unui trenuleţ electric pe şine ce va avea următorul 
traseu: Băile Figa (parcare) – de-a lungul drumului existent pe aleea 1 din cartierul rezidenţial spre 
terenul de fotbal , tranzitând prin pădurea Gării – strada 1 Mai – şi urcă la întoarcere pe lângă 
drumul existent. 
 
 11.  Amenajarea unei pârtii de schi pe dealul Bileag şi a unei telegondole Băile Figa – Bileag. 
 
Într-o perspectivă viitoare administraţia locală are în vedere şi realizarea unei telegondole ce va lega 
Băile Figa de dealul Bileag, unde poate fi proiectată o pârtie de schi, după un studiu laborios al 
condiţiilor climatice şi a posibilităţii întreţinerii stratului necesar de zăpadă.   
 
12.  Acţiuni hipice, sporturi ecvestre 
 
Printr –un parteneriat între administraţia publică locală şi Herghelia Beclean, vor fi puse bazele 
diversificării ofertei turistice prin amenajarea unor zone pentru practicarea echitaţiei, sub 
supravegherea unor instructori de specialitate şi pentru drumeţii călare în împrejurimile Parcului 
Balnear Băile Figa. De asemenea vor fi organizate diverse competiţii hipice şi se poate include 
Herghelia Beclean într-un circuit turistic de vizitare a unor obiective de interes din oraşul Beclean şi 
din împrejurimi, circuit care să facă parte din oferta turistică a Băilor Figa. 
 
PROIECTE DE INVESTIŢII PENTRU INTERIORUL PARCULUI BALNEAR. 
 
    13.  Securizarea intrării şi a interiorului Parcului Balnear Băile Figa 
 
    Se va înfiinţa în staţiune un punct de lucru al Jandarmeriei Române ce va face supravegherea 
turiştilor şi verificarea acestora dacă respectă regulamentele de ordine interioară şi de folosire a 
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facilităţilor din staţiune, cu posibilitatea luării unor măsuri în aşa fel încât să nu fie situaţii care pot 
periclita buna funcţionare turistică în interiorul staţiunii. Un alt proiect este construirea în anul 2014 
a gardului de protecţie ce dublează siguranţa internă, în aşa fel încât să nu mai fie tentaţia intrării 
fără taxă în interiorul staţiunii. Se are în vedere dotarea în toate zonele vulnerabile cu mijloace de 
supraveghere video a perimetrului zonei, iar la poarta de intrare în staţiune va fi construit un centru 
turistic ce va avea şi un rol de informare turistică, în special referitor la G.A.L. ,, Ţinutul 
Haiducilor”. Centrul va avea de asemenea şi rolul de casă-poartă, unde va fi achitată taxa de intrare 
în staţiune. Intrarea va fi dotată cu mijloace moderne de monitorizare prin cartele şi sisteme 
electronice de acces. 
 
14.  Spa nou şi modern 
 
În zona de lângă parcarea interioară va fi amenajat un Centru Spa la standardele 2020. În interiorul 
acestei noi clădiri vor fi prevăzute toate elementele necesare: saună uscată, saună umedă, saună 
turcească, masaj, fitness, duşuri, squash, salină interioară, amenajată în versantul dealului. Vor fi 
amenajate mai multe tipuri de saline. Acest element de Spa va avea ca efect extinderea sezonului 
estival şi afluxul de turişti şi în sezonul rece. De asemenea va fi amenajat un punct balneo - medical, 
cu posibilitatea efectuării unor tratamente specifice prin împachetări cu nămol, masaj cu nămol cald 
şi alte tratamente balneare. Băile sărate speciale vor fi un complex balnear nou amenajat, ce vor 
aduce un plus de calitate serviciilor turistice ale staţiunii. 
 
15.  Amenajarea de noi tobogane complexe 
 
În vecinătatea ternului de fotbal, lângă piscina mare cu apă dulce, va fi amenajată o piscină de 
colectare a unor tobogane complexe. Traseul toboganelor va porni de la o înălţime de 20 de metri şi 
va avea o lungime de 100 de metri. De asemenea va fi amenajat încă un tobogan complex în 
prelungirea Aqualandului existent, cu aterizare în piscina actuală. Aceste noi tobogane ce vor fi 
construite în staţiune vor crea cel mai modern Aqualand din zonă. 
 
16.  Crazy River 
 
Vor începe lucrările la amenajarea Crazy River, un tip de tobogane pe care se alunecă cu colaci 
mari care pot susţine chiar şi două persoane. Ineditul acestui „râu nebun” constă în faptul că sunt 
două trasee, unul mai lent şi altul de viteză mare, şi traseele de alunecare sunt complet  
 
imprevizibile, cu multă adrenalină şi suspans. Această investiţie va diversifica şi mai mult oferta de 
divertisment pe care parcul balnear o pune la dispoziţia vizitatorilor care trec porţile staţiunii. 
 
17.  Piscină pentru copii 
 
Un alt proiect care va fi materializat prin programul de dezvoltare 2014 – 2020 al Parcului Balnear 
Băile Figa îl constituie bazinul pentru copii, cu apă la un nivel scăzut, astfel ca cei mai mici 
vizitatori să se poată bucura în siguranţă de sejururi estivale în staţiune. 
 
18. Toalete şi staţie de filtrare 
 
Vor fi amenajate noi grupuri sanitare cu circa 100 de toalete, racordate la reţeaua de canalizare şi o 
staţie de filtrare modernă, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor oferite turiştilor care îşi 
petrec vacanţele în staţiunea beclenară. 
 
19. Zona de picnic extinsă 
 
În parcul balnear va fi  extinsă  zona pentru picnic şi grătare, astfel încât cei care ajung la Băile Figa 
să se poată bucura de o ieşire în aer liber, de peisajul şi locurile de acolo, dar şi de facilităţile 
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interioare care pot fi folosite în permanenţă, indiferent de vremea de afară: piscină, saună, jacuzzi, 
sala de fitness.  
 

 
12. PROIECTUL DE EXTINDERE AL BĂILOR FIGA, ÎN FINALA WORLD 
ARCHITECTURE FESTIVAL 

Festivalul Mondial de Arhitectură (World Architecture Festival), ediţia 2015, cel mai 
mare eveniment internațional de arhitectură din lume, a desemnat pe lista proiectelor finaliste 
și proiectul de extindere al Băilor Figa. 

Este vorba despre proiectul biroului de arhitectură din România NOVELTY AE, care 
a înscris proiectul Legacy , de extindere al Parcului Balnear de la Beclean în această 
competiție prestigioasă. 
 

Resursele naturale existente pe teritoriul unei țări sunt cea mai de preț comoară pe care o 
poate avea un popor. Un caz concret este orașul Beclean, ce deține un potenţial turistic ridicat din 
punct de vedere balnear, datorită apelor curative sărate şi a nămolului sărat cu proprietăţi curative 
diverse. Conceptul propus de Novelty AE răspunde unor cerințe vitale: realizarea unei investiții 
emblematice prin intervenții prudente asupra mediului și prin utilizarea eficientă a resurselor. 

 Astfel, centrul va adăposti facilități balneo-spa și de întreținere, consultații și tratamente 
medicale, agrement adulți și copii, salină subterană artificială, restaurant, bar și spațiu conferințe. În 
plus, posibilitatea de a oferi servicii diverse de turism, agrement și tratament pe tot parcursul anului, 
fără întreruperea activității în sezonul rece, a fost una dintre principalele obiective îndeplinite.  

De asemenea, din punct de vedere arhitectural, s-a mers pe linii care pastrează 
particularitățile reliefului existent dar care aduce un aer modern si funcțional acestui segment aflat 
într-o degradare continuă. 

Prin noul proiect care va fi realizat în Parcul Balnear de la Beclean, staţiunea Băile Figa va 
devein practic o amenajare turistică ,,all seasons”, iar turiştii vor putea petrece aici sejururi 
attractive în orice perioadă din an, indiferent de anotimp, ceea ce va aduce un nou progres pentru 
întreaga comunitate locală din oraşul Beclean şi va contribui din plin la dezvoltarea economic şi 
social a întregii zone adiacente oraşului de pe Someş. 
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13. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Structuri organizatorice implicate la nivelul oraşului 
La nivelul oraşului Beclean au fost organizate şi funcţionează următoarele structuri organizatorice: 
a) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ; 
b) Centrul operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă. 
 

a. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu. 
 

a) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă: 
1. informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
2. evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc 
măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 
3. declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 
4. analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 
5. informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 
6. îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 
 
  b) Centrele operative pentru situaţii de urgenţă. 
Centrele operative cu activitate temporară de la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 
Centrele operative cu activitate temporară sunt constituite din timp, intrarea lor în funcţiune se 
realizează în momentul primirii avertizărilor, atenţionărilor, mesajelor, informărilor, prognozelor 
privind iminenţa producerii sau producerea unor situaţii de urgenţă, iar pe timpul funcţionării lor, 
îndeplinesc atribuţii similare centrelor operative cu activitate permanentă. 
Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative, 
se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor respective. 
Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor şi îndeplinesc 
următoarele atribuţii specifice: 
a) asigură convocarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi; 
b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi le 
prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete; 
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le 
prezintă spre aprobare; 
e) difuzează la componentele Sistemului Judeţean şi la autorităţile interesate documentele emise de 
comitetele respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 
f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor 
adoptate; 
g) întocmesc proiecte de comunicate de presă; 
h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii 
de urgenţă; 
i) gestionează documentele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă; 
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor 
operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective. 
Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu exerciţiul 
autorităţii publice. 
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Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către 
Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi 
menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea. 
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sunt obligate ca în orice moment să poată fi anunţate 
despre iminenţa producerii sau producerea unor situaţii de urgenţă, fapt pentru care, în permanenţă, 
vor avea o persoană de serviciu în centrul operativ. 
Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pot 
iniţia şi elabora programe locale, zonale, care se aprobă de organele abilitate. 
În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară, la locul producerii evenimentului excepţional, a acţiunii 
tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie se realizează de către o persoană împuternicită, după caz, 
de către comitetul judeţean, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de mărimea 
categoriilor de forţe concentrate, denumită comandantul acţiunii. 
Comandantul acţiunii poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă şi punctul 
operativ avansat, constituite potrivit reglementărilor în vigoare.  
Poliţia oraşului 
Monitorizarea pericolelor: 
- monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase. 
Evaluarea riscurilor specifice: 
- ameninţări sociale. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei; 
Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: 
- stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 
- producerii situaţiilor de urgenţă. 
Căutarea şi salvarea persoanelor; 
Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate: 
- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului 
în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor 
puse la dispoziţie; 
- evidenţa populaţiei evacuate; 
- controlul circulaţiei. 
Acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 
- asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă. 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate; 
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase: 
- evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate. 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse: 
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto; 
- controlul şi evidenţa auto-evacuării. 
Menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin. 
 Dispensarele medicale umane (medici de familie), Policlinica, Spital. 
Monitorizarea pericolelor: 
- monitorizarea stării de sănătate a populaţiei. 
Evaluarea riscurilor specifice: 
îmbolnăviri în masă; 
- epizootii/zoonoze; 
- ameninţări biologice; 
- ameninţări la adresa infrastructurilor critice. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei; 
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Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: 
- stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 
- producerii situaţiilor de urgenţă. 
Avertizarea populaţiei; 
Stabilizare şi triaj medical; 
Transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice; 
Acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical. 
Prevenirea îmbolnăvirilor în masă: 
- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină; 
- măsuri profilactice. 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate; 
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase: 
- intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase. 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse; 
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate: 
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate 
sau evacuate. 
Efectuarea depoluării şi decontaminării: 
- stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind 
contaminarea teritoriului; 
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării 
de sănătate a populaţiei. 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin; 
Acordarea asistenţei psihologice. 
Circa Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  
Monitorizarea pericolelor: 
- monitorizarea siguranţei alimentelor. 
Evaluarea riscurilor specifice: 
- îmbolnăviri în masă; 
- epizootii/zoonoze; 
- ameninţări biologice; 
- ameninţări la adresa infrastructurilor critice. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei; 
Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: 
- stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 
- producerii situaţiilor de urgenţă. 
Avertizarea populaţiei; 
Prevenirea îmbolnăvirilor în masă: 
- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină; 
- măsuri profilactice. 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate; 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse; 
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate: 
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate 
sau evacuate. 
Efectuarea depoluării şi decontaminării: 
- supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea 
efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor; 
- supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra 
animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării; 
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- realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale. 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin. 
Scolile gimnaziale, Colegiu Naţ. „Petru Rareş”, Liceele Tehnologice, Grădiniţe. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei prin instituţiile de învăţământ; 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate; 
Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate: 
- asigurarea cazării persoanelor evacuate. 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin. 
Comisia de Cultură şi Culte. 
 Evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu; 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate; 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse; 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin. 
 
CARACTERISTICILE ORAŞULUI BECLEAN 
 
Coordonate geografice si GPS:  Longitudine: 24.1796, Latitudine: 47.18 
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Amplasare geografică şi relief  
 
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.  
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.  

 
Panoramă a oraşului Beclean (fotografie realizată de pe malul drept al râului Someş) 
 
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). 
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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 
220 . 
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. 
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. 
 
 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. 
  
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: 
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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. 
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 m3/s. 
      ○ debit minim 3, 56 m3/s. 
      ○ debit maxim 1% 1950 m3/s. 
 Debite maxime înregistrate – mai 1970, decembrie 1995 şi martie 2001.  
 
Populaţie 
  
Conform datelor rezultate după ultimul recensământ desfăşurat la nivel naţional, populaţia stabilă în 
oraşul Beclean se prezintă astfel: 
 Total 10404 
   din care după sex: 
masculin 5011 
feminin    5393 
 - Proporţiile funcţie de limba maternă: 
81,63 % Română 
14,21 % Maghiară 
  0,42 % Altele 
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- Proporţiile funcţie de religii 
71,3 % Ortodoxă 
  0,3 % Greco-catolică 
 
13,7 % Reformată 
  8,4 % Penticostală 
  1,4 % Baptistă 
  1,4 % Romano-catolică 
  1,4 % Adventistă 
  0,2 % Alte religii 
- Proporţiile etniilor 
81,6 % Română 
14,2 % Maghiară 
  3,8 % Romi 
  0,4 % Alte etnii 
 
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 în anul 2006 este conformă datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, 
în anul 2007, conformă datelor furnizate de SPCLEP Beclean, iar 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. 
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Căi de transport 
Oraşul Beclean este un nod important de comunicaţii rutiere şi feroviare. 
 
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; 
- 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). 
 
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. 
 
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). 
 
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. 
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RAPORT  PRIVIND STAREA DE MEDIU ÎN ORAŞUL BECLEAN ÎN ANUL 2015 
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 
 
DEZVOLTAREA ZONELOR REZIDENŢIALE + CONSTRUCŢII NOI 2016: 
 
LOCUINŢE CONSTRUCŢII 

DE INTERES 
SOCIAL 

INSTITUŢII SOCIETĂŢI 
COMERCIALE 

ALTELE 

131 15 13 18 240 
 
     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- Figa 
– suprafeţe (ha) - 5 
– cine la 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 
Pentru Ocolul silvic Beclean: 
proprietate de stat - 230 ha. 
proprietate comunală - 290 ha. 
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proprietate persoane fizice – 60 ha. 
  
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Transportul intern şi extern de persoane:  
– diferiţi agenţi economici de pe raza localităţii, judeţului sau altor judeţe; 
                   - SC Transomeş asigură transportul în localitate şi pe rute scurte din zonă, 

- există gară şi autogară. 
 
9. Gestionarea deşeurilor în localitate: 
 a. Numele societăţii care a realizat salubrizarea în primele trei trimestre ale anului 2015 a 
fost - „Direcţia de gospodărie comunală”. De la 1 noiembrie 2014 serviciile de salubrizare sunt 
realizate de „Vitalia Servicii pentru Mediu S.A”. 
 b.  Cantitatea de deşeuri menajere produsă pe raza localităţii în 2015 - 7910 to, ce 
corespunde cu 31640 m.c. din care produsă de populaţie –10 652 mc. 
 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 to. carton, 63 to. 
plastic, to. 14 to.doze aluminiu, 2561 to. metal, 1639 to. sticlă. 
 
10. 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 ad-tivă nu sunt executate lucrări de valorificare a resurselor 
nepoluante – panouri solare, centrale eoliene, surse geotermale etc. 
 
11. Apă potabilă: 
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 
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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. 
 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 
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- Numărul de întreruperi în alimentarea cu apă potabilă în 2016: - 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. 
   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 – 2016; 
- 3,71 lei/mc + TVA – de la 1 - VII – 2016; 

 
12. 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 2016: 
 
APE UZATE 
 
 
 
LOCA- 
LITATEA 

APĂ UZATĂ PRODUSĂ(mc.)  
APĂ 
UZATĂ 
EPURA
TĂ (mc) 

 
APĂ EVACUATĂ ÎN EMISAR (mc.) 

 
NĂMOL 
PRODUS 

 
 
TOTAL 
DIN 
CARE 

 
 
DE LA 
POPU-
LAŢIE 

 
 
DE LA 
AG. EC. 
ŞI 
INSTIT
UŢII 

 
TOTAL 
DIN 
CARE 

 
SUFICI-
ENT 
EPURA
TĂ 

 
INSU
FI-
CIEN
T 
EPU-
RATĂ 

 
NE-
EPU-
RATĂ 

 
CANT
I-
TATE
A 

PROC
E 
DEU 
DE 
ELIM
I- 
NARE 

 
BECLEA
N 

 
738.817 

 
208.288 

 
530.529 

 
738.817 

 
738.400 

 
738.400 

   
392 

uscare 
man.p
e 
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 2016 - , perioada medie şi maximă a 
întreruperii, - cauzele întreruperii - . 
- calitatea apei epurate la evacuare (cu referire la indicatorii specifici analizaţi). 
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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. 
 - 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 

 
Dezvoltare economică 
 
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. 
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. 

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 
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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 

 
26 

 
25 

 
23 

 
25 

 
18 21 

       - autoturisme  2344 2302 2403 2710 2613 2733 
Alte vehicule : 
motociclete,motorete 

 
251 

 
249 

 
227 

 
50 

 
50 53 

 
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 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, 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: 
 
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 to. Plus un rezervor de 10 to. 
- 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. 
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SC „GRUPPO UNO” SRL – producerea de articole de marochinărie şi voiaj. 
(Detaliat în anexa la plan – Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu) 
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. 
(Detaliat în anexele la plan – Scenariile de siguranţă la foc) 
SC „IDROFOND” SRL –  turnătorie metale neferoase. 
(Detaliat în anexa la plan – Autorizaţie de mediu) 
SC „GPSESA” SRL – Secţie pentru tapiţerie din piele – confecţionarea şi montare tapiţeriei din 
piele pentru mobilă. 
(Detaliat în anexa la plan – Planul de intervenţie la foc) 
 
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. 
 
Creşterea animalelor. 
 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 2016 – 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. 
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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. 
 
Capacităţi de primire turistice. 
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 cât şi cabanele turistice adiacente zonei de 
agrement Figa. 
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 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. 
După cum se ştie 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, 
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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.. 

 
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 Com. - 1 
  - SC Aquabis SA – Secţie    - 1 
 
Anul şcolar 2015-2016 s-a desfăşurat 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 amplificate 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. 
Noul an școlar a debutat în orașul Beclean cu mai multe noutăți, care vor influența pozitiv 
desfășurarea activitatăților de învățământ din instituțiile de profil ale localității. 

Astfel, în premieră la Beclean, elevii aflați la distanță de școli (Coldău, Rusu de Jos, alte 
cartiere ale orașului)  vor fi aduși la cursuri și după activitățile școlare vor fi transportați acasă cu un 
microbuz școlar, primit de către Primăria locală în vara acestui an, 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 în această 
toamnă la cursuri în două corpuri de clădire proaspăt recepționate în urma unor vaste lucrări de 
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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 vară, recepția fiind efectuată la 
începutul lunii august 2015. 

În decursul anului 2016,  50 de săli de clasă noi,complet modernizate au fost 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 se derulează 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 constau 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 vor regăsi 
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 au început școala și activitățile educative și 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 peste vară pentru 
noul an școlar, cu ajutorul administrației publice locale și a factorilor de decizie din cadrul Primăriei 
orașului Beclean. 

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. 

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. Noile lucrări începute 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 
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plasma, dar şi aparatură nouă atât de necesară desfăşurării actului medical. Lucrările au fost 
continuate apoi, anul trecut, cu schimbarea acoperişului, iar în luna august 2015 au început lucrările 
de izolaţii termice exterioare. 

Obiectivul are 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; 
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.  
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      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; 
     Igiena copilului şi adolescentului: 
o          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 . 
 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. 
 
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 miimc, d.c. uz caznic – 466 miimc, uz public 332 miimc. 
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; 
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- 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 
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.   
Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi. 
 
Pentru adunarea şi cazarea sinistraţilor se folosesc internatele unităţilor de învăţământ, căminele 
culturale din localităţile oraşului, săli de sport, spaţiile de cazare temporară (hoteluri, moteluri, 
pensiuni, etc). La nivelul oraşului Beclean în ce priveşte organizarea taberelor de sinistraţi nu sunt 
necesare, întru-cât capacităţile de cazare prevăzute în planurile de evacuare pentru primirea 
populaţiei, a bunurilor materiale şi a animalelor sunt suficiente. 
 
Specific regional / 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. Prin judeţul Maramureş la numai câţiva zeci de km, judeţul Bistriţa-Năsăud se 
învecinează cu Ukrajina de unde şi apare fenomenul de infracţionalitate de contrabandă cu diferite 
produse alimentare şi nealimentare, de regulă contrabanda cu produse din tutun.  
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. 
Având ca documentaţie de lucru „Ghidul măsurilor de urgenţă” pe timpul transportului mărfurilor 
periculoase, în eventualitatea producerii unui accident / incident, conducătorul vehiculului pentru 
limitarea consecinţelor pericolului cauzat de acesta, va proceda la evaluarea situaţiei şi va anunţa 
imediat organele în drept, pentru a se lua măsuri operative de intervenţie. 
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ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Analiza riscurilor naturale 
 

a) fenomene meteorologice periculoase 
 

  a.1.) inundaţii 
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. 
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.  
Drenarea zonei se face şi prin intermediul Meleşului care la rândul lui colectează apele de pe 
versanţi prin scurgerea liberă pe Valea Sărată, pe pantă sau prin ogaşele şi ravenele existente. 
Corespunzător Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, Anexa A, în baza 
Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 29 iunie 2005, oraşul Beclean se încadrează în funcţie 
de tipurile de riscuri specifice la acţiuni de evacuare planificate:  
Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaţii: 
- unitate administrativ-teritorială potenţial afectată de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de 
apa, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii, înregistrată în ultimii 100 de 
ani, depăşeşte 100 mm/24 h. (inundaţia cea mare fiind în anul 1970), înregistrând inundaţii din 
precipitaţii afectând gospodării, obiective social economice şi terenuri agricole în iulie 2004 şi 
august 2005, iar în anul 2002 din precipitaţii şi accidentul de la baraj pescărie Manic-Chiochiş. 
- la care putem adăuga Barajul de la Săsarm al SC AQUABIS SA Beclean, localizat pe Râul 
Someşul Mare, fiind necesară lucrare de apărare mal stâng aval care în regim de ape mari e pusă în 
pericol stabilitatea lucrării debitul existent putând fi tranzitat peste pragul deversor. 
 Există posibilitatea ca în primăverile cu zăpadă multă acumulată în timpul iernii şi a ploilor calde 
de primăvară să se producă  inundaţii (cum s-a întâmplat în martie 2005 din cauza topirii zăpezilor), 
nu au fost cazuri de evacuare a populaţiei, animalelor sau bunurilor. 
În acest context s-au luat în evidenţă şi construcţiile amplasate în zonele inundabile ale albiilor 
majore şi pe zonele de protecţie ale cursurilor de apă şi ale lucrărilor hidrotehnice: 
 
Nr
. 

crt
. 

Denumire 
obiectiv 

(proprietar) 

Curs 
de apă 

Amplasament 
Zonă inundabilă 
Zonă de protecţie 

Autorizaţie 
de 

construcţie 

Aviz 
de 

amplas
a-ment 

Aviz de 
gospodărir
e a apelor 

Obs. 

1 Cabană turistică- 
Negrea Samuel 

Someş Zona inundabilă Aut. 
Nr.6/1991 

   

2 Cabana pe 
piloni-Fazakas 
Andrei 

Somes Zona inundabilă   Contract 
S.G.A. 

 

3 Casă de locuit 
S+P-Şofroni 
Ioan 

Someş 
 

Zona de protecţie Aut. 
Nr.119/20. 
12.2002 

   

4 Locuinţă 
sezonieră-Miron 
Costel 

Someş Zona de protecţie Aut. 
nr.108/14.
11.1994 

   

5 Casă de locuit 
Veja Irina 

Someş Zona de protecţie Aut. 
nr.167/01.
11.2005 

   

6 SC L.D.P. SA 
Bistriţa, S.D.P. 
Beclean                       

Someş Zona de protecţie     
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7 SC Blatar 
Construct 

Someş Zona de protecţie     

8 SC BELL 
Construct Pav. 

Someş Zona de protecţie     

9 Anexe 
gospodăreşti-
Mara Gheorghe 

Meleş Zona de protecţie Aut. Nr. 
97/29.12. 
1997 

   

10 Anexe 
gospodăreşti-
Nagy Alexandru 

Meleş Zona de protecţie Aut.nr. 
10/08.02. 
2001 

   

 
 
Având în vedere producerea prin surprindere  a unor posibile inundaţii, au fost stabilite formaţii de 
intervenţie, utilajele disponibile la nivelul formaţiilor şi suplimentarea stocurilor mijloacelor de 
intervenţie. 
 
Pentru orice cazuri de posibilă evacuare, populaţia va fi evacuată conform: 
SITUAŢIA POPULAŢIEI CARE SE EVACUEAZĂ ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea 
( zona ) 

Locuitori  
 
 
 
 
 
Loc de 
evacuare 

Mod de  
evacuare 

Locul de constituire al: 
a. centrul de conducere şi 
coordonare a evacuării 
b. postul de observare, înştiinţare 
alarmare 
c. puncte de adunare a populaţiei şi 
de depozitare a bunurilor care se 
evacuează 
d. puncte de îmbarcare 
e. puncte de debarcare 
f. puncte de primire repartiţie a 
populaţiei şi bunurilor materiale U

rg
en

ţa
 I

,I
I,

II
I 

O
bs

. 
( 

ca
u

ze
le

 e
v

ac
u

ăr
ii

 )
 

E
xi

st
en

t 

D
e 

 e
va

cu
at

 
     

1 

Beclean 
SOMEŞUL MARE 
Zona Parc + 
Şc.Gen. L. 
Rebreanu + 
Oşteze 

1262 

 
 
 
 
 
 
220 

 
Hotel 
“Someş” 
Colegiul 
Naţional 
“Petru 
Rareş” 

autoturisme 
autoutilitare 
microbuze 
autocamioane 
autobuze 
autobasculante 
tractoare cu remorci 

 
Hotel Someş/Colegiul Naţ. Petru 
Rareş 
 

I inundaţii 

2 
 
 
 

Beclean 
MELEŞ 
Zona –parţial 
Str.Codrului, parţial 
str. M. 
Kogălniceanu, 
eventual Gh. Doja, 
Obor partea stângă 

 
368 

 
 
 
 
 
54 

Colegiul 
Naţional 
“Petru 
Rareş” 

autoturisme 
autoutilitare 
microbuze 
autocamioane 
autobuze 
autobasculante 
tractoare cu remorci 

 Colegiul Naţ. Petru Rareş 
 I inundaţii 

3 
Beclean 
VALEA SĂRATĂ 
Str. Codrului 

56 

 
 
 
 
10 

Hotel 
“Someş” 

autoturisme 
autoutilitare 
microbuze 
autocamioane 
autobuze 
autobasculante 
tractoare cu remorci 

Hotel Someş. 
 I inundaţii 

4 
 
 
 

Beclenuţ 
Zona “Şuri” 

67 

 
 
 
 
12 

Şc. 
Generală 
Coldău 

autoturisme 
autoutilitare 
microbuze 
autocamioane 
autobuze 
autobasculante 
tractoare cu remorci 

Şcoala Generală Coldău 
 

I inundaţii 

 TOTAL 1753 296      
 

 
a.2.) Furtuni, tornade, secetă, îngheţ etc. 
În cadrul judeţului, oraşul Beclean are o climă temperat-continentală (caracter boreal de tip 
continental), cu ierni aspre şi veri nu prea călduroase – excepţie făcând iarna 2006-2007.  
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Precipitaţiile medii anuale sunt de 652,5 mm. Din precipitaţiile medii lunare rezultă că lunile cele 
mai ploioase sunt cele de vară şi în special iunie şi iulie iar cele mai sărace în precipitaţii sunt lunile 
de iarnă. 
Cele mai puternice vânturi înregistrate bat din direcţia N.E. cu o viteză medie anuală de 2 m/s. Cele 
mai frecvente sunt vânturile de N.V. (15,9 %) iar cele mai puţin frecvente sunt din S.E. (3,4%). 
Temperatura medie anuală din ultimii 30 de ani este de 8,6o C iar mediile lunare variază între minus 
4,3o C (luna ianuarie) şi 20o C (luna iulie). Amplitudinea medie a temperaturii oscilează între 24 – 
25o C. Temperatura maximă absolută pe o perioadă de 20 ani este de 37,5o C, iar temperatura 
minimă absolută de minus 29,20C. Durata mijlocie a zilelor fără îngheţ este de cca. 192 zile, însă, 
fiind frecvente îngheţuri târzii de primăvară şi timpurii de toamnă. Solul îngheaţă până la 20 – 50 
cm. în funcţie de grosimea stratului de zăpadă. 
Furtuni ce au provocat pagube în oraşul Beclean, am avut în data de 9 iulie 2004 între orele 21,00 – 
22,00 , când au fost descărcări electrice puternice şi dese, urmate de ploaie din ce în ce mai mare, cu 
intensificări ale vântului de la 70 – 80 km/h la vijelii de peste 100 km/h cu căderi de grindină în  
prima fază de mărimea de 0,5 cm (a unui bob de grăunte) pe întreg oraşul cu satele aparţinătoare iar 
ulterior cu mărimea aprox. de 3 cm (a unei nuci). Furtuna şi căderile mari de grindină au venit pe 
direcţia NV – SE cu o durată de aproximativ 10 min., ploaia a continuat până la miezul nopţii iar în 
jurul orei 3,00, data de 10 iulie au fost noi descărcări electrice foarte puternice dar numai cu ploi, 
aspect repetat şi în jurul orei 8,00. 
  
b) Incendii de pădure 
Suprafaţa forestieră este de 1 394 ha amplasată în jurul oraşului Beclean şi localităţile componente. 
Deşi în ultimi ani nu au avut loc incendii de pădure majore, riscul producerii de incendii este posibil 
datorită agresivităţii tot mai mari a populaţiei faţă de factorii de mediu, extinderea zonelor de 
agrement în apropierea pădurilor, precum şi a fenomenelor meteo periculoase (descărcări electrice) 
care au loc tot mai frecvent, în anul 2012 ne-am confruntat cu 5 incendii de vegetaţie uscată pe 
păşuni în apropierea pădurii, cauza fiind foc în aer liber scăpat de sub control iar, SVSU prin 
voluntari – funcţionari publici din cadrul primăriei au participat la stingerea unui incendiu de 
vegetaţie uscată numai cu personalul propriu. 
 
c) Avalanşele 
lipsesc pe teritoriul oraşului, existând doar pericolul înzăpezirilor de drumuri pe durată scurtă. 
 
d) Fenomene distructive de origine geologică 
d.1.) Cutremure 
           Oraşul Beclean este situat într-o zonă depresionară care nu este supusă fenomenului seismic, 
fiind dispus în zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK. 
d.2. )Alunecări de teren 
Datorită aşezării sale la interferenţa unor structuri geomorfologice diferite, cu o largă diversitate a 
formelor de relief, perimetrul oraşului 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, unde se înregistrează frecvente procese de gleizare şi lăcovistire, 
şi procese de podzolire, mai ales în terenurile unde apa freatică este la mică adâncime 0,8 – 1m, 
unde se produc înmlăştiniri. 
Analizând multiplele aspecte ale degradării solului, trebuie avut în vedere două mari categorii de 
probleme: 
lipsa de gospodărie raţională a pământului, a terenurilor de diferite categorii; 
degradarea directă sau indirectă a terenurilor. 
 
Acţiunile omeneşti masive, bruşte, pe teritorii imense, intervenţiile directe prin despăduriri, 
provoacă modificări sensibile în peisajele geografice, schimbarea unor echilibre biologice şi 
climatologice. 
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 Suprafeţe imense sunt de asemenea supuse eroziunilor, alunecărilor, inundaţiilor, 
torenţialităţii. 
 La nivelul oraşului, cu alunecări de teren ce afectează circulaţia, ne confruntăm în perioadele 
cu precipitaţii abundente când prin alunecări şi spălarea unor ravene, aluviunile de pe păşunea 
Coldăului ajung pe DN 17D la Beclenuţ în zona „Şuri” ,şi tot la Beclenuţ idem de pe păşunea 
Beclenuţului. 
 
ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 
 
a) riscuri industriale 
 După cum reiese din anexele la plan, operatorii economici industriali din oraş folosesc în 
procesul de producţie substanţe chimice, conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveşte 
cantităţile, cât şi modul de depozitare: 
SC Dan Steel Group SA 
Acid sulfuric 96-98% (H2SO4/lichid) – depozitare în rezervoare metalice, placate antiacid amplasate 
în cuva betonată protejată antiacid; 
Acid clorhidric 32% (HCl/lichid) – depozitare în rezervor din polistif, amplasat în cuva betonată 
protejată; 
Carbură de siliciu (SiC/solid) – magazie, pardoseală betonată; 
Silicat de sodiu (NaSiO4/solid) - magazie, pardoseală betonată; 
Sulfat de aluminiu [Al2(SO4)3/solid] – magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Sulfat de zinc (ZnSO4H2O/solid) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Acid azotic 65% (HNO3/lichid) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Clorură de amoniu (NH4Cl/solid) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Clorură de zinc (ZnCl2/solid) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Agent de luciu (aldehidă aromatică/lichid) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Săruri de degresare şi pasivare (NaCO3,NaOH) - magazia centrală, ambalat, pe pardoseală betonată; 
Benzină – nu se depozitează în unitate, se aprovizionează de la staţiile de alimentare cu carburanţi; 
Motorină – rezervor de motorină, subteran, amplasat direct pe pământ. 
SC ArpaTex SRL – coeficientul de risc la incendiu se încadrează la o valoare admisibilă. 
 Pentru cele două fabrici amplasate în aceeaşi clădire: 
SC Vitesse SRL şi SC Fileca Industry SRL, ce folosesc în procesul de producţie fibre textile, 
sintetice şi coloranţi, din scenariu de rezistenţă la foc reiese – Categoria „C” pericol de incendiu – 
RISC DE INCENDIU MARE. 
SC Idrofond SRL - coeficientul de risc la incendiu se încadrează la o valoare admisibilă. 
SC „GPSESA” SRL – din scenariul de siguranţă la foc are risc de incendiu diferit: 
mare la destrămătorul de vată şi depozitul de piele; 
mijlociu la depozitul de produse finite; 
mic pentru celelalte spaţii. 
Gradul de rezistenţă la foc este II. 
b) riscuri de transport şi depozitare produse periculoase: 
Unele dezastre pot apărea prin surprindere sau accidente chimice provocate de accidente rutiere sau 
feroviare. 
Având ca documentaţie de lucru „Ghidul măsurilor de urgenţă” pe timpul transportului mărfurilor 
periculoase, în eventualitatea producerii unui accident / incident, conducătorul vehiculului pentru 
limitarea consecinţelor pericolului prezentat de acesta, va proceda la evaluarea situaţiei şi va anunţa 
imediat organele în drept, pentru a se lua măsuri operative de intervenţie. De asemenea, acesta 
trebuie să identifice: 
denumirea substanţei sau obiectului periculos, clasa, numărul ONU; 
descrierea proprietăţilor fizice ( cu indicarea culorii, a mirosului, legate de aspectul pierderii sau 
scurgerii ); 
natura pericolului prezentat de substanţa periculoasă sau obiectul periculos, efectele acestuia, 
inclusiv cele asupra mediului; 
echipamentul de protecţie; 
măsuri de securitate pe care trebuie să le aplice; 
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în caz de pierderi de produse sau deversări uşoare, se menţionează dacă substanţele transportate 
reacţionează periculos cu apa; 
măsuri de prim ajutor. 
Din datele de identificare a operatorilor economici enumeraţi mai sus, în ce priveşte transportul de 
deşeuri periculoase la nivelul oraşului, achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu 
respectarea prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, 
depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Deşeuri periculoase se 
găsesc la SC DAN STEEL GROUP SRL unde au măsuri de colectare şi măsuri temporare: 
rumeguş impregnat cu ulei – colectare în spaţii special amenajate, valorificarea prin unităţi 
specializate şi autorizate pentru eliminare; 
ulei uzat – colectare în butoaie metalice, valorificarea prin firme specializate şi autorizate pentru 
eliminare; 
acumulatori uzaţi – colectare pe platformă betonată, valorificarea prin firme specializate şi 
autorizate pentru eliminare. 
În acest sens, operatorul economic trebuie să asigure că deşeurile transferate către o altă persoană 
sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare  
standarde în vigoare privind astfel de etichetare. În timp ce se aşteaptă colectarea, recuperarea sau 
eliminarea, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva 
dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar etichetate şi separate corespunzător. 
 
b.1.) transport rutier 
Întrucât 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 7 400 m cu un carosabil de 7 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,  
există pericolul unor accidente ce pot apărea prin surprindere sau accidente chimice provocate de 
accidente rutiere. Până în prezent nu au fost semnalate asemenea evenimente. 
 
b.2.) transport feroviar 
Oraşul Beclean este un important nod de cale ferată. Există pericolul unor accidente ce pot apărea 
pe timpul transportului sau accidente chimice provocate de accidente rutiere. Până în prezent nu au 
fost semnalate asemenea evenimente. 
b.3.) transport fluvial şi maritim şi b4) transport aerian, nu este cazul. 
   
b.5.) Transport prin reţele magistrale – Reţele gaz 
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. Explozii sau alte incidente în oraş în ce priveşte sistemul de 
distribuţie nu au fost. 
 
c) riscuri nucleare – de la CERNOBÂL (26 aprilie 1986), ţara noastră nu s-a mai confruntat cu 
asemenea surse de riscuri. 
 
d) riscuri de poluare a apelor 
Principala sursă de poluare a râului Someşul Mare o reprezintă apele uzate insuficient epurate, 
evacuate prin staţia de epurare care este prevăzută cu epurare mecano-biologică, necesitând 
modernizarea şi reabilitarea  staţie de epurare ape uzate ; 
Evacuarea directă a apelor uzate industriale şi menajere – Modernizarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate industriale conform normelor europene; 
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Apele uzate de la fermele de animale – Modernizarea staţiilor de tratare a apelor uzate la fermele de 
animale; 
Efecte ale anumitor substanţe chimice în industrie, introducerea de noi procese de producţie; 
Eliminarea tuturor depozitelor de deşeuri sau diverse materiale din albia râurilor şi executarea 
lucrărilor de reabilitare care se impun, pentru asigurarea secţiunii naturale de curgere; 
Depozitarea de deşeuri menajere solide – Modernizarea gropii de gunoi; 
Evacuarea directă a apelor uzate industriale şi menajere – Modernizarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate industriale conform normelor europene; 
De asemenea, calitatea apei râului este afectată de influenţa antropică coroborată cu fondul natural, 
care determină depăşiri la ionii generali şi metale. 
 
e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări ; 
 
f) eşecul utilităţilor publice;  
 
g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos – nu este cazul. 
 
h) muniţie neexplodată 
 
În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind protecţia civilă în România, asanarea 
terenului şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate din timpul conflictelor armate se execută de 
către subunitatea specializată şi specialişti pirotehnicieni din Inspectoratul pentru Situaţii de  
Urgenţă „BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa-Năsăud potrivit instrucţiunilor privind managementul 
activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate ( OMAI 
707/20.06.2005 )  
Pentru informarea cetăţenilor despre regulile de siguranţă şi modul de comportare faţă de muniţiile 
rămase neexplodate, se utilizează toate mijloacele mass-media la dispoziţie precum şi de acordare a 
asistenţei de specialitate de către specialişti.  
  Obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniţii neexplodate : 
să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau inspectoratul 
pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de muniţii neexplodate ;  
să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite neexplodate ; 
să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate  
să nu desfacă sau să predea la agenţii economici specializaţi muniţii neexplodate pentru 
valorificarea ca deşeuri metalice ; 
să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;  
să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate ; 
să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate. 
Din „Jurnalul cu evidenţa lucrărilor de asanare şi distrugere” reiese că muniţie neexplodată  a fost 
găsită pe teritoriul oraşului Beclean: 
02.07.1979  
2 proiectile tun 76 mm 
2 grenade defensive 
21.07.1979 
1 bombă aruncătoare 82 mm 
1 proiectil tun 76 mm 
28.01.1985 
4 proiectile tun 120 mm 
2 proiectile tun 76 mm 
21.01.1988 
2 proiectile tun 76 mm 
24.06.1988 
1 proiectil tun 82 mm 
1 proiectil tun 76 mm 
28.07.1994 
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1 grenadă antitanc 
23.11.2006 
1 grenadă defensivă 
02.06.2010 
-    1 grenadă defensivă 
Muniţiile se distrug în poligonul „Dealul Cocoşului”, municipiul Bistriţa. 
 
 ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 
 
Surse potenţiale de izbucnire a unor epidemii 
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; 
Verificarea condiţiilor de mediu şi circuitelor funcţionale în laboratoare, farmacii, depozite de 
medicamente şi materiale sanitare. 
În  oraşul Beclean, nu  au  existat  epidemii.  S-au  înregistrat  doar  focare  epidemice,    cu  
manifestare  sporadică  (  boli  cu  apariţie  neregulată,  întâmplătoare,  din  când  în  când ),  şi  boli  
cu  manifestare  sezonieră  (creşterea  incidenţei  unei  boli  în  cursul    unei  anumite  perioade  a  
anului  comparative  cu  restul  anului). 
    Riscul  de  apariţie  a  unei  epidemii    se  apreciază  prin  măsurarea  pericolului  
(evenimentul,  condiţia  sau  agentul  care  are  potenţialul  de  a  produce  o  epidemie).     
Unităţile  aflate  la  risc  de  a  produce  o  epidemie sunt: 
unităţile  care  pot  descărca  în  mediu  agenţi  infecţioşi  care  pot  produce  epidemii  :  unităţile  
sanitare  care  prelucrează  materiale  biologice  sau  lucrează  cu  agenţi  infecţioşi:  Spitalul 
orăşenesc Beclean unde funcţionează şi Laboratorul de analize medicale; 
Unităţi  în  care  se  pot    produce  epidemii  datorită  aglomerării  umane:  colectivităţile  de  copii  
(  şcoli,  grădiniţe, Complexele de servicii sociale şi comunitare - adulţi, Centrul pentru Protecţia 
Copilului, Centrul Şcolar pentru Educaţie  Incluzivă), toate  instituţiile  publice    cu  număr  mare  
de  angajaţi,  alte  unităţi (  unităţi  de  producţie,  unităţi  alimentare,  etc…) 
 
Surse potenţiale de izbucnire a unor epizootii          
Pentru riscurile apariţiei unor epizootii majore, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) elaborează anual  Programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului. Acţiunile sanitar veterinare de supraveghere şi recoltările de probe 
pentru efectuarea examenelor de laborator în fermele zootehnice se fac de medicii veterinari 
împuterniciţi de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSAVSA) Bistriţa – 
Năsăud iar în gospodăriile populaţiei de către medici veterinari de libera practică  în baza 
contractului de concesiune încheiat cu DSVSA Bistriţa –Năsăud. 
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În cazul instituirii din necesitate a Comandamentelor Locale Antiepizootice, Comandamentul 
oraşului Beclean, are următoarele: 
 
Atribuţii: 
 1. Să ia măsuri concrete pentru respectarea normelor sanitar-veterinare ce se impun în cazul 
apariţiilor epidemiilor şi epizootiilor; 
 2. Să gestioneze corect fondurile pentru finanţarea acţiunilor sanitar veterinare; 
 3. Să verifice modul de eliberare a documentelor care justifică proprietatea asupra 
animalelor şi a stării de sănătate a acestora; 
 4. Să asigure strângerea şi distrugerea cadavrelor de la animalele care nu pot fi ridicate de 
către unităţile de ecarisaj; 
 5. Să amenajeze şi să întreţină locurile de depozitare a resturilor menajere potrivit regulilor 
sanitar veterinare; 
 6. Să îndeplinească orice alte atribuţii cu privire la activitatea sanitar veterinară din oraşul 
Beclean. 
Program privind desfăşurarea activităţii: 
 
Amenajarea de puţuri seci în oraş şi satele aparţinătoare în funcţie de necesitate şi posibilităţi 
bugetare; 
 
Încunoştiinţarea populaţiei prin adunări cetăţeneşti, mass-media locală (presă, radio şi TV-cablu) în 
legătură cu atribuţiile şi activitatea ce se va desfăşura de către Comandamentul antiepizootic al 
oraşului Beclean; 
Organizarea de deplasări în gospodăriile cetăţenilor pentru a depista animale bolnave; 
Respectarea regulilor sanitar veterinare în cazul îmbolnăvirii animalelor pentru a prevenii 
contaminarea persoanelor; 
Procurarea unui stoc minim de echipamente de unică folosinţă, substanţe dezinfectante, precum şi 
mijloace pentru utilizarea acestora în caz de necesitate, în funcţie de posibilităţile bugetare. 
Responsabilitatea şi obligaţiile ce revin consiliilor locale conform Ordonanţei Guvernului nr. 
47/2005. 
Alte  situaţii  de  risc:  o  serie  de  epidemii  apar  într-un  context  mai  larg  de  evenimente  cum  
ar  fi:  inundaţii,  cutremure,  secetă,  epizootii, poluări accidentale sau  într-un  context  mondial,  
cum  ar  fi  gripa  aviară,  SIDA, gripa A/H1N1  etc.  Trebuie  luat  în  vedere,  în  condiţiile   liberei  
circulaţii  a  persoanelor,   posibilitatea  apariţiei  epidemiilor  transfrontiere (A/H1N1). 
Pericolele  biologice  necesită,  datorită  particularităţilor  de  apariţie,  un  management  aparte. 
  
ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 
 
În anul 2014, personalul Gărzii de intervenţie Beclean, a intervenit în cazul evenimentelor din 
raionul aferent astfel: 

• 1155 intervenţii de acordare a primului ajutor medical 
•   41 intervenţii în cazul accidentelor rutiere din care 20 în Beclean 
• 23 intervenţii pentru stingerea incendiilor,  
• 6 cazuri în care ardea funinginea pe interiorul coşului de fum; 
• 10 intervenţii pentru lichidarea arderilor de vegetaţie uscată,  
• 11 acţiuni pentru protecţia comunităţilor în oraş 
• 1 caz de scoatere a unui animal dintr-un puţ. 

 
o Principalele cauze ale evenimentelor: 
o coş de fum necurăţat sau defect – 6; 
o efectul termic – 12; 
o cauze de natură electrică – 7; 
o foc deschis – 10. 
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Unul dintre motivele pentru care la începutul fiecărei ierni apar incendii la coşurile de fum este 
dispariţia serviciului de coşărit iar incendiile din luna martie sunt datorate, în marea majoritate, 
curăţeniei de primăvară când oamenii ard resturile vegetale atât din preajma locuinţelor cât şi cele 
de pe mirişti sau păşuni, punând accent în acest sens, prin compartimentul de prevenire al SVSU 
Beclean, informarea obligaţiei cetăţenilor de a solicita şi obţine „permis de lucru cu foc” precum 
respectarea prevederilor generale şi luarea măsurilor ce se impun în acest sens. 
 
ANALIZA RISCURILOR SOCIALE 
 
Asigurarea ordinii publice se realizează, pe întreg teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, de către 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa prin misiuni specifice executate de structurile sale 
specializate (manevre de descurajare, negocieri cu grupurile turbulente sau intervenţii în forţă, după 
caz, în condiţiile legii), cu ocazia adunărilor publice sau a altor asemenea activităţi care se 
desfăşoară în spaţiul public şi implică aglomerări de persoane. 
Pe timpul situaţiilor de criză, la restabilirea ordinii publice, pe baza documentelor de cooperare, pot 
participa şi unităţi ale instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine şi siguranţă 
publică. 
Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, coordonează, în condiţiile legii, acţiunile şi activităţile de 
asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice desfăşurate la nivelul judeţului. 
Conducerea de ansamblu a misiunii de asigurare şi/sau restabilire a ordinii pe timpul adunărilor 
publice revine inspectorului şef al Inspectoratul Judeţean de Jandarmi sau persoanei desemnate de 
acesta. 
Conducerea nemijlocită a acţiunilor specifice fiecărei categorii de forţe participante la misiune, se 
asigură de către şefii / comandanţii acestora, conform atribuţiilor şi competenţelor. 
În cazul adunărilor publice nedeclarate 
În situaţia când se deţin date şi informaţii din care să rezulte că desfăşurarea adunării publice poate 
duce la tulburarea climatului de ordine şi siguranţă publică, reprezentanţii Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Nasaud, informează, în scris, primarul unităţii 
administrativ-teritoriale. 
Răspunderea pentru asigurarea ordinii publice sau a intervenţiei în forţă pentru restabilirea acesteia, 
când este cazul, revine comandantului acţiunii. 
Pentru restabilirea ordinii publice, structurile jandarmeriei, intervin folosind gradual mijloacele 
tehnice din dotare, în raport cu situaţiile create şi în condiţiile legii. 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa, desfăşoară activităţi specifice prin formaţiunile 
specializate, premergător şi pe toată durata de desfăşurare a misiunii, pentru obţinerea datelor şi 
informaţiilor de interes operativ, filmarea şi fotografierea aspectelor şi momentelor tensionate. 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin Poliţia oraşului Beclean, acţionează pentru 
desfăşurarea normală a circulaţiei pe drumurile publice şi pe traseele de deplasare a participanţilor 
la adunarea publică, aplicând şi măsurile specifice de menţinere a ordinii publice. De asemenea, 
prin structurile de specialitate, obţin şi furnizează date şi informaţii necesare structurilor de 
jandarmi, organizarea măsurilor preventive pe raza unităţii administrativ-teritoriale, filmarea şi 
fotografierea, cercetarea şi întreprinderea măsurilor legale împotriva persoanelor care au săvârşit 
infracţiuni sau contravenţii, stabilirea identităţii persoanelor care prezintă interes pentru misiune, 
respectarea regimului armelor, muniţiilor şi explozibililor, precum şi a hotărârilor / dispoziţiilor 
autorităţii administraţiei publice locale / primarilor privind limitarea sau interzicerea desfacerii 
băuturilor alcoolice. 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Bistriţa, asigură verificarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor, de stingere a acestora şi, după caz, de evacuare în situaţii de urgenţă, măsuri 
care sunt adaptate la locul şi modul de desfăşurare al adunării publice, competiţiei sportive sau 
manifestării cultural artistice respective. 
Premergător desfăşurării adunării publice, structurile ce urmează să participe la acţiune efectuează: 
popularizarea prin mijloace proprii, mass-media a prevederilor legale care reglementează drepturile 
şi obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice; 
intensificarea culegerii şi schimbului de informaţii care prezintă interes operativ pentru organizarea 
şi desfăşurarea întrunirii / manifestaţiei respective; 
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realizarea recunoaşterilor în zona de desfăşurare a adunărilor publice şi stabilirea locurilor, 
punctelor şi obiectivelor vulnerabile; 
conlucrarea şi dialogul cu autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii / liderii 
participanţilor la adunarea publică; 
asigurarea tehnico-materială a efectivelor participante. 
Pe timpul desfăşurării adunărilor publice efectivele  structurilor MAI participante se vor găsi numai 
în locurile stabilite în planurile de acţiune şi vor acţiona numai la ordinul comandantului acţiunii. 
Pe timpul adunărilor publice şi competiţiilor sportive nesupuse procedurii declarării 
În cazul adunărilor publice care nu trebuie declarate în prealabil, sunt prevăzute măsuri de ordine, 
chiar dacă nu au fost solicitate, de către structurile de jandarmi, dacă se deţin indicii sau date că 
desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente. 
Măsurile prevăzute de organizatori, pentru asigurarea ordinii şi securităţii participanţilor la 
adunările publice ori competiţiile sportive nesupuse declarării, se stabilesc şi se completează, după 
caz, în funcţie de gradul de risc al adunării publice, competiţiei sau jocului sportiv, şi sunt aprobate 
de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi. 
În funcţie de gradul de risc al adunării publice sau competiţiei sportive, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi asigură măsurile de ordine publică, pe traseele de deplasare a grupurilor de participanţi / 
suporteri. 
Restabilirea ordinii publice se execută de către efective ale Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, în 
condiţiile legii, iniţiativa şi răspunderea revenind comandantului acţiunii. 
Pe timpul adunărilor publice spontane şi interzise 
La obţinerea primelor informaţii sau date despre organizarea şi desfăşurarea unor adunări publice 
spontane sau interzise, se procedează la informarea reciprocă imediată între Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi Bistriţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Nasaud şi Instituţia Prefectului, 
luându-se măsurile prevăzute în planurile de cooperare. Vor fi informate şi autorităţile 
administraţiei publice locale şi Parchetul de pe lângă tribunalul competent teritorial. 
Structurile de poliţie şi jandarmerie dispun măsuri operative pentru documentarea la faţa locului în 
vederea întreruperii sau limitării adunării publice, prevenirii incidentelor, actelor de tulburare a 
ordinii publice, distrugerii şi degradării de bunuri 
Pentru împiedicarea desfăşurării adunărilor publice interzise expres de lege sau pentru punerea 
în aplicare a dispoziţiei primarului de interzicere a unei adunări publice, şeful structurii de jandarmi 
realizează dispozitive de prevenire şi descurajare a constituirii grupului de manifestanţi la locul 
precizat şi pe traseele de afluire.  
În situaţia în care nu s-a reuşit prevenirea constituirii grupului de manifestanţi, se acţionează 
pentru restabilirea ordinii şi siguranţei publice. 
Restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată grav prin acţiuni sau fapte care contravin 
legii. 
Tulburarea gravă a ordinii publice, este urmarea unor manifestări desfăşurate de grupuri de 
persoane, pe timpul adunărilor publice sau în orice alte situaţii ce implică aglomerări mari de 
persoane care ameninţă cu forţa sau cu folosirea forţei şi încalcă normele de comportament care 
asigură şi menţin echilibrul social necesar funcţionarii normale a societăţii, materializate în: 
acte de dezordine între participanţii la adunări publice; 
întreruperea traficului rutier şi feroviar; 
producerea unor conflicte interetnice sau interconfesionale de amploare, ori de altă natură; 
împiedicarea forţelor de ordine în exercitarea atribuţiilor legale privind asigurarea ordinii publice; 
refuzul participanţilor la adunarea publică, de-a înceta acţiunile de dezordine şi de-a părăsi locul de 
desfăşurare a acesteia, la avertizările şi somaţiile forţelor de ordine; 
pătrunderea neautorizată sau atacarea sediilor aparţinând instituţiilor publice sau private şi 
împiedicarea desfăşurării normale a activităţii acestora; 
orice alte acte de dezordine prin care se tulbură grav ordinea şi siguranţa publică sau se pun în 
pericol viaţa, integritatea corporală, proprietatea publică sau privată, precum şi interesele  legitime 
ale cetăţenilor pe timpul adunărilor publice sau în orice alte situaţii ce implică aglomerări mari de 
persoane. 
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Structurile de jandarmi care intervin pentru restabilirea ordinii publice când aceasta a fost grav 
tulburată sunt dotate, în funcţie de situaţie, cu armament, mijloace tehnice de intervenţie, 
echipament de protecţie şi materiale specifice, conform tabelelor de înzestrare proprii. 
Folosirea mijloacelor tehnice de intervenţie se face în condiţiile legii, în mod gradual şi nu trebuie 
să depăşească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive şi încetează de 
îndată ce scopul misiunii a fost realizat. 
Cooperarea dintre structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi Ministerului Public în 
cazul misiunilor de restabilire a ordinii publice. 
În situaţia producerii unor evenimente deosebite prin care se tulbură ordinea publică, se raportează 
neîntârziat, pe cale ierarhică, despre evenimentul produs şi măsurile luate şi se dispun măsurile 
necesare structurilor specializate din subordine pentru participarea la efectuarea cercetărilor 
privind identificarea persoanelor turbulente şi stabilirea gradului de implicare a acestora. 
 Având în vedere contextul prezent, obiectivele prioritare ale „Strategiei de modernizare a 
Poliţiei Române”, strategia de acţiune a Poliţiei oraşului Beclean, activităţile au constat în 
combatere fenomenului infracţional, cunoaşterea şi ţinerea sub control a stării 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 învăţământ, lucru ce a 
făcut să nu se înregistreze nici un incident de acest fel în unităţile noastre.  
 Nu au fost fapte antisociale grave. 
 S-a acţionat pe raza oraşului în baza Proiectelor Naţionale privind Delicvenţe juvenile şi 
victimizării minorilor, Prevenirea infracţiunilor de furt şi Proiectul Local privind Prevenirea faptelor 
ilegale în domeniul Silviculturii. 
 Nu au fost prezente riscuri sociale cu ocazia adunărilor, târgurilor, festivalurilor, zilelor 
oraşului Beclean - ce ţin trei zile şi două nopţi -, cât şi altor manifestări periodice cu afluenţă mare 
de public. 
 La starea de ordine constatată pe tot parcursul anului 2014 şi până în prezent şi-a adus 
contribuţia şi activitatea desfăşurată şi de grupa de jandarmi cantonată în oraşul nostru cât şi 
contribuţia Serviciului public – Poliţia Locală, înfiinţat prin HCL în februarie 2008. 
 
 ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI 
 

Cele mai numeroase întervenţii ale pompierilor au fost de prim ajutor medical calificat 
având de asemenea 1155 de intervenţii. 

Alte accidente pe raza oraşului nu au fost de la accidentul de poluare accidentală cu acid 
clorhidric la SC Dan Steel SA Beclean, în data de 12 decembrie 2011, unde din cauza unor 
defecţiuni tehnice ale cisternei transportatorului, societatea DAFOCHIM din Târgu Mureş, s-au 
deversat pe o suprafaţă de aprox. 400 mp. cantitatea de 20.810 kg. de acid clorhidric, o mică parte 
printr-o rigolă de scurgere ajungând în Râul Someş. Prin limitarea efectelor poluării accidentale 
acţionându-se cu pământ, nisip şi lapte de var şi tot aşa acţionându-se prin baraje şi lapte de var, 
partea ce a ajuns în Someş nu a fost mare, până la următoarea staţie de tratare a apei de la Dej, 
poluarea estompându-se şi nu au rezultat nici mortalităţi piscicole conform monitorizărilor 
comisarilor de mediu. 

Garda Beclean a desfăşurat 5 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren  (S.C.Panfood-Dany 
S.R.L.;Colegiul Naţional Petru Rares; Grădiniţa de copii „1 Iunie”; Şcoala gimnazială „Grigore 
Silaşi”; S.C. Ozana S.R.L.) şi a participat cu două echipaje la exercitiul de la „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă pentru persoane cu handicap pentru adulţi”, în localitatea Nuşeni. 
 
ZONE DE RISC CRESCUT 
  

În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone geografice având o concentraţie a 
riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite zone de risc crescut. 
Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt: 



 92 

a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii; 
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt teatrele, 
hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale; 
c) instalaţii tehnologice; 
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor / prăbuşirilor de teren etc. 
 Din punctul de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, se stabilesc 3 clasificări ale 
zonelor de risc: 
 a) zone de risc urbane; 
 b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale; 
 c) zone de risc rurale. 
 La nivelul oraşului Beclean nu au fost identificate zone de risc crescut. 
 
 ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 
 

 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
  
   a) alertarea şi/sau alarmarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;  
   b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;  
   c) deplasarea la locul intervenţiei;  
   d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 
intervenţie;  
   e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;  
   f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;  
   g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;  
   h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;  
   i) manevra de forţe;  
   j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);  
   k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);  
   l) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;  
   m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;  
   n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;  
   o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;  
   p) restabilirea capacităţii de intervenţie;  
   q) informarea Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă ,,BISTRIŢA” ; 
    r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 
FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR 
 
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 
urgenţa I – asigurată de Garda de intervenţie al oraşului Beclean; 
urgenţa a II-a – asigurată de subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
„Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud; 
urgenţa a III-a – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
urgenţa a IV-a – asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă 
durată.  
  
 ACŢIUNILE DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 
 
1. Inundaţii 
Avertizarea - alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor hidrologice şi meteorologice 
- Cu ajutorul sistemelor de avertizare-alarmare este avertizată în timp util populaţia, prin grija 
primăriilor. 



 93 

Măsuri la atingerea cotei de atenţie CA, faza-I de apărare la diguri, faza I de apărare la gheţuri, 
praguri de avertizare la precipitaţii. 
-Se instituie permanenţa la sediul . 
-Se declanşeaza starea de apărare în zonele afectate. 
-Se dispun CLSU măsuri de urmărire a evoluţiei nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă. 
-Se întocmeşte şi transmite Raportul operativ cu privire la evoluţia fenomenelor 
hidrometeorologice, a măsurilor întreprinse şi a eventualelor pagube fizice înregistrate. 
-Se aplică şi alte măsuri prevăzute în planurile proprii de apărare împotriva inundaţiilor, 
gheţurilor şi fenomenelor meteorologice periculoase. 
Măsuri la atingerea cotei de inundaţie CI, faza a II-a de apărare la diguri şi gheţuri 
-Se dispun măsuri suplimentare de supraveghere a cursurilor de apă cu echipe de intervenţie din 
cadrul CLSU-ului pentru prevenirea producerii de inundaţii prin revărsări naturale sau blocaje. 
-Se dispune dirijarea forţelor, materialelor şi a mijloacelor de apărare ale CLSU în zonele afectate. 
-Se asigură suplimentarea cu forţe, materiale şi mijloace de apărare, la solicitarea CLSU. 
-Se dispun măsuri de evacuare preventivă a oamenilor, animalelor şi punerea în siguranţă a 
bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicarea la cote superioare sau prin ancorare. 
-Se dispune intervenţia în punctele critice pentru realizarea de lucrări în scopul prevenirii avarierii 
sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice prin supraînalţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor 
în funcţie de cotele maxime prognozate. 
 
-Se întocmeşte şi transmite “raport operativ cu privire la evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, 
a pagubelor fizice înregistrate şi a măsurilor întreprinse”. 
Măsuri la atingerea cotei de pericol CP, fazei a III a de apărare la diguri şi gheţuri 
-Preşedintele CLSU emite decizia de evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale din 
zonele inundabile. 
-CCCE local asigură cazarea, aprovizionarea cu alimente şi asistenţa medicală pentru populaţia 
sinistrată. 
-CCCE local asigură adăpostirea, hranirea şi asistenţa veterinară a animalelor evacuate. 
-Se solocită interventia cu materiale explozive pentru distrugerea aglomerărilor de gheţuri sau a 
zăpoarelor. 
- Se întocmeşte şi transmite “raport operativ cu privire la evoluţia fenomenelor 
hidrometeorologice, a pagubelor fizice înregistrate şi a măsurilor întreprinse. 
 
Măsuri după ieşirea din starea de apărare 
Acţionează pentru: 
-repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale, 
industriale şi menajere, care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi băltiri de 
pe terenurile agricole, gravitaţional sau prin instalarea de agregate de pompare mobile. 
-aplicarea măsurilor sanitar-epidemice necesare. 
-refacerea căilor de comunicaţii, a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor a liniilor 
de telecomunicaţii şi de transport a energiei electrice. 
-repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apă, gaze, avariate sau disptruse. 
-repunerea în funcţiune a obiectivelor social – economice afectate. 
-sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor proprietate personală, avariate 
sau distruse. 
 
2. Alunecări sau prăbuşiri de teren 
Prin gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de alunecări sau prăbuşiri de teren, se înţeleg 
acţiunile şi măsurile pentru: 
a) prevenirea şi pregătirea pentru intervenţie, înainte de declanşarea fenomenelor cauzale; 
b) intervenţia operativă, după producerea situaţiei de urgenţă produsă de alunecări sau prăbuşiri de 
teren, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acesteia; 
c) intervenţia ulterioară, pentru recuperare şi reabilitare. 
Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaţii de urgenţă produsă de alunecările sau 
prăbuşirile de teren, sunt căile de transport rutiere, fără a afecta : 
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a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; 
b) construcţii: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi social-culturale, structuri sanitare, 
capacităţile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, 
barajele şi alte lucrări hidrotehnice etc.; 
c) căi de transport feroviare; 
 d) reţele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare, staţiile de tratare şi de epurare; 
e) reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea; 
f) mediul natural: ecosisteme, păduri, intravilanul localităţilor şi altele; 
g) activităţile social-economice. 
 În oraşul Beclean, ne-am confruntat cu mici alunecări de teren în cartierul Beclenuţ, zona 
“La Şuri”, unde cu torente şi aluviuni de pe păşunea Coldăului se acoperea DN 17D. 
 
3. Incendii de pădure 
Managementul situaţiilor de urgenţă generate de incendiile de pădure, desfăşurarea activităţilor ce 
se impun şi organizarea conducerii, coordonării şi cooperării se asigură prin: 
În zonele afectate de incendii de pădure se va trece, atunci când este cazul, la evacuarea populaţiei, 
animalelor sau bunurilor periclitate. Acţiunea de evacuare a populaţiei, animalelor sau bunurilor 
periclitate se va realiza atunci când incendiile de pădure se extind şi la localităţile, fermele etc. 
limitrofe fondului forestier. Evacuarea va fi realizată de autorităţile administraţiei publice locale. 
Imediat ce se localizează un astfel de incendiu de pădure va fi anunţat ISUJ, serviciile publice de 
voluntari pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în zona 
respectiva şi întregul personal de teren al ocolului silvic. 
Stingerea incendiilor va fi făcută prin efortul comun al tuturor factorilor menţionaţi anterior, 
utilizându-se toate sursele de apă disponibile din zona afectată realizând cooperarea permanentă cu 
organele silvice, în vederea asigurării pregătirii şi conducerii unitare a activităţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor izbucnite la fondul forestier.  
În acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiului la păduri, comandanţii sunt obligaţi să 
folosească metode şi procedee specifice naturii şi modul de manifestare a incendiului, 
astfel: 
incendiul de lizieră se va localiza prin încercuirea cu forţe a suprafeţei afectate, concentrând 
efectivele principale pe direcţia de propagare a acestuia. În raport de direcţiile principale de 
dezvoltare se vor organiza detaşamente care să acţioneze frontal, lateral şi eventual din spate. 
Incendiul de liziera va fi bătut cu măturoaie, palete de răchită împletită, cu lopeţi şi se va arunca 
pământ pe focul ce înaintează, se va acţiona cu stropitoarele şi pulverizatoarele de apa şi la câţiva 
metri în fata focului, se va interveni pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului şi 
încercarea aprinderii contrafocului. 
Contrafocul este cea mai eficienta metoda de limitare a extinderii incendiului prin faptul că reduce 
puterea radiantă a focului ce înaintează, iar barajul realizat prin eliminarea materialului combustibil 
opreşte înaintarea focului principal. 
incendiul de coronament se va stinge prin procedee ce se adoptă în raport de viteza de 
dezvoltare a acestora. Localizarea se realizează prin crearea unor fâşii de siguranţă, în spatele 
cărora se va asigura supravegherea pădurii, în scopul evitării transmiterii incendiului prin scântei. 
Fâşiile de siguranţă vor fi udate cu apă, folosind mijloacele aflate la dispoziţie.  
In cazul când nu este posibil să se realizeze fâşii de siguranţă, se recomandă utilizarea 
explozivilor de către unităţile specializate. 
Incendiul de coronament implica angajarea unor forte şi mijloace mai puternice şi mai mari, întrucât 
acesta devine un incendiu de proporţii. 
Stingerea unui incendiu de coronament se bazează pe intervenţia prin metode deosebite: 
a) pe o linie transversală direcţiei de înaintare, la distanţă apreciată astfel ca focul să nu surprindă 
muncitorii în plină acţiune, se doboară urgent arborii pe distanţa de 2-4 înălţimi de arboret, cu 
coroanele paralele cu direcţia de înaintare a focului; 
b) cu cai şi tractoare se scot arborii pe măsura doborârii lor în afara zonei cu pericol de incendiu şi 
se curaţă zona de uscături; 
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c) cu plugurile cu cai sau cu tractoare se mineralizează o bandă de 2-3 m laţime pe mijlocul benzii 
formate prin scoaterea arborilor şi se încearca aplicarea contrafocului; 
d) echipe de muncitori, cu ajutorul paletelor şi lopetilor, urmăresc şi opresc răspândirea de frunze şi 
lujeri aprinsi şi duşi de curenţi de aer, prin aceasta anihilând orice extindere a focului. 
la incendiul sub pătura de frunziş se acţionează prin săparea de şanţuri de izolare în jurul 
suprafeţei incendiate (când este posibil, şanţurile se umplu cu apă sau pereţii se stropesc cu 
substanţe chimice). După ce incendiul a fost localizat, se vor executa săpături pentru descoperirea 
şi lichidarea focarelor de incendiu ascunse ; 
incendiul din zona cu copaci doborâţi, se va stinge prin crearea centurilor de apărare şi izolare, 
acoperirea cu pământ sau udarea cu apă a copacilor care ard. 
În acţiunea de stingere a incendii lor pe timpul lipsei de apă, efortul principal va fi 
concentrat pentru salvarea oamenilor şi a bunurilor materiale de valoare.  
Reabilitarea suprafeţelor de pădure afectate de incendii va fi sarcina ocoalelor silvice (de stat sau 
private) care au administrat suprafaţa de padure afectată. 
Această reabilitare se va face, în special, prin împăduriri cu specii din tipul natural fundamental de 
pădure, numai după îndepărtarea trunchiurilor arse şi aplicarea de amendamente. 
 
4. Furtuni, tornade, secetă, îngheţ. 
Se produc cu preponderenţă in perioada caldă a anului, pe spaţii destul de restrânse. Se manifestă 
prin cer înorat, ploi torenţiale, descărcări electrice şi intensificarea accentuată a vântului.  
Pagubele constau, în general, în acoperişuri afectate parţial, crengi ale copacilor rupte, rareori 
copaci smulşi din rădăcină sau rupţi. În funcţie de locul de producere, pot fi afectate reţelele de  
alimentare cu energie electrică sau de telecomunicaţii. Datorită precipitaţiilor abundente se pot 
produce inundaţii cauzate de torenţi sau prin blocarea albiilor, ce afectează activitatea economico-
socială, dar pe termen relativ scurt. 
Aceste fenomene sunt greu de anticipat, iar posibilitatea de înştiinţare şi alarmare este aproape 
imposibilă. 
De regulă, intervenţiile sunt post dezastru şi constau în : 
activarea CLSU, prin grija centrului operativ; 
analiza situaţiei create şi luarea deciziei de intervenţie de către CLSU şi CJSU; 
întocmirea rapoartelor operative cu date şi informaţii din teren de către centrele operative şi 
înaintarea acestora la eşaloanele superioare; 
introducerea serviciului de permanenţă la centrul operativ ale CLSU; 
descongestionarea căilor de acces; 
 - intrarea în funcţiune a punctelor de adunare îmbarcare şi primire repartiţie (dacă este cazul), prin 
grija CCCE al localităţii; 
deblocarea, salvarea şi evacuarea persoanelor, animalelor, a bunurilor materiale şi a valorilor 
culturale şi de patrimoniu. 
evaluarea pierderilor şi distrugerilor de către comisii constituite prin dispoziţie a preşedintelui 
CLSU; 
stabilirea priorităţilor de refacere şi reabilitare a zonelor afectate şi întocmirea cererilor cu necesarul 
de mijloace, materiale etc, prin hotărâre a CLSU; 
Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscolelor care pot dura de la câteva 
ore la câteva zile. Ele îngreunează funcţionarea transportului şi telecomunicaţiilor, activitatea 
obiectivelor agricole, aprovizionările de materii prime, energie electrică şi gaze pentru obiectivele 
economice. 
Volumul de muncă pentru reluarea normală a activităţilor economico-sociale necesită un număr 
mare de mijloace mecanice specializate şi un număr mare de oameni. 
Pe teritoriul naţional sunt stabilite următoarele praguri critice pentru înzăpezire: 
40 cm strat zăpadă nou depus; 
25 cm strat de zăpadă depus peste stratul vechi. 
Anual, pe teritoriul oraşului, ninge circa 30 de zile. Ninsori frecvente se aştern, sub forma unui strat 
continuu de zăpadă cu precădere în decembrie şi ianuarie şi se menţine până în lunile februarie - 
martie. 
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Intervenţia se realizează prin grija CLSU cu forţele şi mijloacele prevăzute în planurile proprii 
pentru trecerea vârfului de iarnă, care vor fi activate la primirea avertizărilor meteorologice 
transmise. 
La primirea avertizărilor meteorologice se introduce serviciul de permanenţă la centrul operativ, se 
monitorizează evoluţia fenomenelor meteorologice, trec la punerea în aplicare a planurilor proprii 
de intervenţie şi se raportează periodic stadiul realizării măsurilor la eşaloanele superioare. 
Seceta se poate produce în perioada caldă a anului, dar pe arii restrânse, iar pagubele constau în 
special în compromiterea culturilor agricole, scăderea nivelului pânzei freatice şi afectarea sănătăţii 
populaţiei, în special persoanelor cardiace, vârstnice şi copiilor. 
Pentru prevenirea efectelor negative datorate secetei, ori de câte ori situaţia impune se elaborează 
planuri de măsuri specifice (ex. planul de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare) cu 
termene şi responsabilităţi concrete. 
 
5. Accidente majore rutiere sau feroviare. 
  Substanţele chimice periculoase pot fi transportate în cisterne, containere sau alte tipuri de 
ambalaje, pe toate căile de transport. 
Toate transporturile de substanţe periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare sunt 
însoţite de subunităţi ale jandarmeriei şi sunt supuse unei proceduri de avizări şi autorizări. 
În cazul efectuării unui transport cu mărfuri sau substanţe periculoase sunt notificate structirile 
MIRA care monitorizează transportul prin dispeceratele proprii, iar la nevoie desfăşoară acţiuni de 
intervenţie, în conformitate cu Ghidul masurilor de Urgenţă, emis de Autoritatea Rutieră Română. 
În cazul producerii unui accident în care sunt implicate mărfuri sau substanţe periculoase, în 
funcţie de situaţia creată se vor dispune toate măsurile de limitare, lichidare şi protecţie a  
personalului de intervenţie şi populaţiei din zona afectată sau posibil afectată, în conformitate cu 
planurile specifice de protecţie şi intervenţie în astfel de situaţii. 
 
6. Riscuri poluare ape. 
Măsuri ce se vor lua în diferite faze şi ipoteze de periculozitate 
 În orice caz de poluare accidentală, intervenţiile vor fi cât mai rapide, tinând seama şi de natura 
poluantului, posibilitaţile de intervenţie în zonă (căi de acces la cursul de apă, condiţiile 
meteorologice , etc.) 
 
În cazul unei poluări accidentale cu produse petroliere : 
1. Se vor construi pe cursul de apă, în aval de locul deversării, baraje plutitoare, se vor împrăştia 
materiale absorbante, baloţi de paie, coceni ; 
2. Se vor organiza (sau vor fi mobilizate, după caz) echipele de intervenţie, comune cu ale unităţii 
poluatoare (în cazul în care poluatorul este cunoscut); 
3. Produsele petroliere din apă vor fi recuperate pe cât posibil în întregime, evitându-se extinderea 
(în timp  şi spaţiu) a fenomenului. 
 
În cazul unei poluări accidentale cu fenoli : 
1. Dată  fiind persistenţa relativ îndelungată a compuşilor fenolici în apele de suprafaţă, chiar în 
condiţii favorabile de degradare a lor (floră microbiană adecvată, temperatură, pH, etc.) măsurile de 
preîntâmpinare a poluărilor apelor de suprafaţă cu asemenea reziduuri, sunt deosebit de importante. 
2. Eliminarea fenolilor din apele reziduale se poate realiza prin două categorii de procedee, cu grade 
mai mari sau mai mici de eficienţă, dar un procedeu de defenolare cu eficienţă pentru apa de râu nu 
este pus la punct.  
 
În cazul unei poluări accidentale cu sulfuri : 
1. Deosebit de eficace este aerarea apei, acolo unde este posibil de realizat sau unde condiţiile 
naturale o permit. 
 
În cazul unei poluări accidentale cu detergenţi : 
1. Eliminarea prin coagulanţi, sulfat de aluminiu, sulfat feric (metode cu eficienţă scăzută). 
2. Schimbătorii de ioni pot elimina până la 99 % din  detergenţi 
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3. Spumare provocată prin aerare cu concentrarea puternică a detergenţilor în spumă. 
 
Riscul apariţiei unor epidemii 
 
Organizarea conducerii – Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie se realizează de către 
C.L.S.U.  
Măsuri de ordin medico-sanitar în caz de de situaţii de urgenţă : 
Măsurile de ordin medico-sanitar în caz de situaţii de urgenţă, se grupează în trei categorii: 
măsuri preventive – axate în special pe educaţia sanitară a populaţiei în sensul respectării regulilor 
de igienă individuală şi colectivă şi de igienă a apei, alimentelor, evacuării corecte a reziduurilor si 
respectarea instrucţiunilor autorităţilor sanitare; 
măsuri profilactice în momentul producerii epidemiilor, care privesc izolarea populaţiei afectate şi 
instituirea carantinei; 
măsuri după declanşarea epidemiilor, care vizează continuarea activităţilor de salvare şi spitalizare a 
victimelor. 
Riscul transmiterii bolilor infecţioase în caz de situaţii de urgenţă se datorează următorilor factori: 
transmiterea intensa a agenţilor patogeni, prin: 
deteriorarea condiţiilor de igienă a mediului, în special modificările cantitative ale apei (conducte 
rupte,  inundate cu apă de canalizare, etc.) 
dezorganizarea programelor de luptă antiepidemică, atât prin pierderi umane şi materiale, cât şi prin 
implementarea unor măsuri improvizate, de utilitate nesigură şi costisitoare; 
modificarea receptivităţii populaţiei faţă de bolile transmisibile, consecinţă a stresului, alimentaţiei 
deficitare, lipsei de vitamine, proteine, etc. 
introducerea de agenţi patogeni noi prin import din alte teritorii sau prin redeşteptarea unor surse de 
infecţie, ascunse consecutiv apariţiei de cimitire umane, outuri seci contaminate etc. în urma 
seismelor / alunecărilor de teren, inundaţiilor. 
Acţiunile de protecţie si intervenţie în teren în caz de situaţii de urgenţă trebuie să ia în consideraţie 
toţi aceşti factori, diferenţiaţi pe tipuri de situaţii de urgenţă (seisme, inundaţii, înzăpeziri, alunecări 
de teren, incendii, accidente pe caile de transport, accident nuclear sau chimic). 
 
O serie de măsuri de ordin medical şi sanitar au caracter general şi privesc: 
asigurarea apei potabile pentru populaţie; 
asigurarea igienei alimentelor; 
evacuarea cadavrelor şi controlul serviciilor mortuare; 
lupta contra rozătoarelor şi insectelor; 
educaţia sanitară a populaţiei în cadrul pregătirii de protecţie civilă. 
Ca urmare a unor categorii de situaţii de urgenţă, se pot declanşa o serie de epidemii, astfel: 
In caz de inundaţii, pot apărea următoarele tipuri de epidemii: 
epidemii hidrice (febra tifoida, boala diareică acută cu germeni enterici – dizenterie, holeră, 
salmoneloze; hepatita virala acută de tip A); 
tetanos; 
tifos exantematic; 
toxiinfecţii alimentare. 
 
Masuri antiepidemice în caz de inundaţii: 
1. Calitatea apei de băut va fi supravegheată în permanenţă de Compartimentul de Igiena mediului 
ambiant, care va asista din punct de vedere tehnic măsurile luate pentru protejarea, sau după caz, 
restabilirea surselor de apă potabilă. Se vor cerceta, de asemenea, apele de suprafaţă în vederea 
depistării din timp a eventualilor germeni patogeni apăruţi ca urmare a inundaţiilor, pentru 
avertizarea populaţiei. 
2. Asigurarea cazării corespunzătoare a populaţiei evacuate, triajul epidemiologic zilnic al acesteia, 
cu evacuarea celor bolnavi, se va face cu sprijinul Compartimentului de prevenire şi combatere a 
bolilor transmisibile care va interveni, de asemenea, în caz de izbucniri spontane sau epidemice de 
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boli transmisibile (holera, febra tifoida, hepatita virala acuta de tip A, tifos exantematic etc.). După 
caz, se va trece la vaccinarea populaţiei cu ser antitifoidic. 
3. Se vor scoate din consum alimentele care au fost afectate de inundaţii, pentru prevenirea apariţiei 
de îmbolnăviri digestive cu caracter exploziv şi a toxiinfecţiilor alimentare. 
4. În zonele în care s-au produs inundaţii fără a se evacua populaţia, se va institui supravegherea 
epidemiologica a populaţiei timp de 45 zile. Se vor supraveghea activ de către dispensarele 
teritoriale cu sprijinul Autorităţii de Sănătate Publică, toate gospodăriile din teritoriu, cu evacuarea 
imediata a cazurilor de boli transmisibile. 
5. Acordarea asistenţei medico-sanitare permanente, a primului ajutor, va fi supravegheată 
permanent de Direcţia de Sănătate Publică, care va furniza vaccinuri, seringi, dezinfectante si 
antiseptice, antibiotice intestinale. 
Responsabilităţi: Autoritatea de Sănătate Publică   
 
In caz de accident chimic  
Riscul apariţiei unei epizootii 
Conducerea acţiunilor de protecţie - intervenţie se realizează de către Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă, sub conducerea prefectului, ca preşedinte al acestui comitet. Pentru desfăşurarea 
acţiunilor de intervenţie din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,  se 
organizează un grup de coordonare a acţiunilor de intervenţie, sub conducerea prefectului. 
Pentru antrenarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a secretariatului 
tehnic permanent şi a formaţiunilor destinate a interveni în astfel de cazuri, precum şi pentru 
verificarea viabilităţii planului de protecţie şi intervenţie şi a procedurilor, se organizează exerciţii 
de pregătire şi verificare anuale conform Legii nr. 481/2004. 
Acţiunile prevăzute a se executa sunt concepute în funcţie de situaţiile de urgenţă, care fac 
obiectul activităţilor specifice Direcţiei Sanitar-Veterinare şi Direcţiei Agricole şi pentru 
Dezvoltare Rurală Bistriţa. 
 
Acţiunile de protecţie şi intervenţie se referă la următoarele domenii de activitate: 
a) prevenire (profilaxie) - implică găsirea mijloacelor de întrerupere a lanţului 
epizootologic; sursa de infecţie - calea de transmitere - organism receptiv şi aplicarea unor 
măsuri specifice la îndemâna organului sanitar veterinar, cum ar fi:  
izolarea animalelor bolnave; 
limitarea circulaţiei animalelor; 
închiderea târgurilor; 
intervenţia organelor sanitar-veterinare specializate, în scopul reducerii gravităţii 
consecinţelor unor eventuale epizootii prin uciderea sau tăierea de necesitate a animalelor 
bolnave. 
b) protecţia - acţiunea care se desfăşoară în zonele afectate, cu scopul de a evita sau limita 
la minimum transmiterea bolilor contagioase, ridicarea rezistenţei la îmbolnăvire prin 
vaccinări profilactice şi serumizări (funcţie de natura bolii şi specia afectată), instituirea 
măsurilor de carantină. 
c) intervenţia - totalitatea acţiunilor care se desfăşoară în zonele afectate de epizootii, 
cu scopul de a salva populaţiile de animale şi a distruge agenţii etiologici şi 
epizootiilor; ca urmare a declarării bolii, se instituie carantina de diferite grade 
pentru colectivităţile sau curţile contaminate şi se precizează dimensiunile: 
zonei de carantină sau zonei epizootice; 
perimetrul de protecţie - un diametru de 3 km. în jurul locului infectat şi confirmat ca factor de 
boală (acest lucru în caz de panzootie (boală cu declanşare brutală, cuprinzând mai multe specii pe 
arii geografice întinse); 
zona de supraveghere - reprezintă un sector în jurul perimetrului de protecţie - un diametru de 7 km; 
deplasările de animale în zona de supraveghere sunt limitate şi nu se fac decât prin autorizare de către 
Comitetul Antiepizootic Local; 
In funcţie de gravitatea epizootică, în zona de supraveghere sunt interzise: 
însămânţările artificiale; 
comercializarea produselor în afara acesteia; 
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produsele se pot comercializa în zona de supraveghere, ca şi în perimetrul de protecţie, pentru unele 
boli transmisibile ; 
după sacrificarea animalelor receptive din perimetrul de protecţie şi efectuarea dezinfecţiei în 
această zonă, animalele receptive vor fi sacrificate în abatorul nominalizat, în perioada de 3 zile de 
la declanşarea bolii; 
concomitent, se execută dezinfecţia riguroasă a adăposturilor, căilor de acces, a ustensilelor şi se 
distrug furajele suspecte de contaminare. 
In cadrul măsurilor de carantină totală, se interzice: 
introducerea de animale receptive şi scoaterea animalelor de orice specie, a produselor acestora, a 
nutreţurilor, bălegarului sau a oricăror obiecte şi materiale; 
 - ieşirea personalului din focar; 
 - aprovizionarea cu toate cele necesare din afară de focar se face prin transbordare, sub 
strictă supraveghere prin grija consiliului local sau a conducerii unităţilor cu ferme contaminate; 
 - în curţile contaminate se va dispune legarea câinilor, închiderea păsărilor de curte şi a 
porumbeilor, ca şi închiderea sau uciderea pisicilor; 
 - se va organiza prinderea şi euthanasierea câinilor vagabonzi şi pe cât posibil stârpirea 
păsărilor sălbatice (vrăbii, ciori, etc.) şi a rozătoarelor. 
La intrarea şi ieşirea din localitatea contaminată, se vor asigura puncte permanente de control 
pentru supravegherea respectării restricţiilor privind intrarea şi ieşirea de animale receptive şi 
scoaterea de produse interzise. 
 
MĂSURI ÎN ZONA EPIZOOTICĂ 
 
Se sechestrează la grajd, toate animalele receptive. Cu aprobarea Comandametul Antiepizootic 
Judeţean, animalele aflate la păşune vor putea fi carantinate pe păşunile respective. 
Se execută controlul zilnic al stării sanitare sub raportul epizootiei majore respective, în ferme şi 
turme şi la interval de cel mult două zile, în sectorul gospodăriilor populaţiei pentru animalele 
întreţinute în curţi. 
Se interzic achiziţiile de animale şi de produse de origine animală, precum şi scoaterea de către 
producători a alimentelor de origine animală, pentru a fi comercializate sau expediate. De asemenea, 
se interzice introducerea de animale receptive din afara zonei epizootice, cu excepţia celor care au fost 
imunizate specific, conform instrucţiunilor speciale date în acest sens. 
Se închid târgurile, bazele de achiziţii, expoziţiile şi alte locuri de aglomerare a animalelor.  
Desfăşurarea lucrărilor agricole, funcţionarea morilor, precum şi a altor activităţi industriale şi 
economice, se va face în condiţiile care să evite pătrunderea şi difuzarea bolii. 
Personalul silvic şi de vânătoare este obligat să anunţe imediat Comandamentele Antiepizootice 
Locale, ori de câte ori găsesc cadavre sau animale bolnave ori suspecte de epizootii majore, care 
vor fi capturate pentru a fi examinate de medicul veterinar de circumscripţie sau de către un 
specialist al Direcţiei Sanitar-veterinare. 
Se interzice vânătoarea în zona epizootică. 
Se va completa stocul de medicamente de intervenţie, vaccinuri, dezinfectante, seringi, ace şi alte 
materiale de intervenţie. 
Se vor scoate din raţie furajele afectate de inundaţii, cele care sunt mucegăite sau alterate. 
Riscul apariţiei unor epizootii majore în aceste cazuri este foarte mic, chiar inexistent, în schimb, se 
pot declanşa intoxicaţii acute şi intoxicaţii sub clinice; în astfel de situaţii, se impune scoaterea 
efectivelor de animale din zona letală, în timpul cel mai scurt posibil. Mamiferele care nu prezintă 
reacţie imediată (având în vedere că persistenţa amoniacului este destul de mică, de numai câteva 
ore), trebuiesc incluse imediat recoltării de probe de sânge, în vederea dozării de methemoglobină. In 
funcţie de valorile acesteia, echipele sanitar-veterinare vor trece imediat la tratarea animalelor care 
prezintă intoxicaţie sub clinică cu substanţe azotoase. 
Măsurile prezentate vor fi completate cu prevederile din Planul de Protecţie şi Intervenţie în 
caz de accident chimic. 
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Forţele de intervenţie acţionează pentru:  
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor, 
cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;  
b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;  
c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;  
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;  
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate 
pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, 
spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de 
urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi 
securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii 
esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de 
urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de 
urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi 
de transport, clădiri pentru învăţământ;  
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele 
din dotare.  
 
INSTRUIREA 
  
 Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se realizează pe baza unor 
programe adecvate întocmite de către şeful serviciului voluntar, avizate de Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud  şi aprobat de primarul oraşului Beclean.  
Primarul are obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de 
către populaţie, a modalităţilor de acţiune conform planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
aprobat. 
 
REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ŞI DE COOPERARE 
 
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, 
măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi 
transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi 
gestionare a unei situaţii de urgenţă.  
 
     Informarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă asupra locului producerii unei situaţiei de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor 
negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.  
 
     Primarul, are obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi 
avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de 
intervenţie.  
 
 Schema cu circuitul informaţional – decizional şi de cooperare în cadrul oraşului Beclean 
este prevăzută în anexa nr. 8. 
 
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (S.V.S.U.) se constituie ca serviciu public comunitar 
descentralizat, în subordinea Consiliului Local al oraşului Beclean.  
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are ca scopuri principale:  
- apărarea vieţii, sănătăţii şi bunurilor cetăţenilor precum şi mediului împotriva incendiilor şi 
dezastrelor,  realizarea măsurilor de protecţie civilă. 
Constituirea serviciului voluntar, organigrama şi numărul de personal au fost stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 25 aprilie 2006. 
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Redimensionarea S.V.S.U., organigrama şi numărul de personal sunt stabilite prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 77 din 29. 10. 2010.  
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a fost organizat conform criteriilor de performanţă 
aprobate prin Ordinul nr. 718/2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor. 
 Serviciul voluntar redimensionat are sediul la Primăria oraşului Beclean, structura 
formaţiilor de intervenţie şi a compartimentului de prevenire sunt conform organigramei mai sus 
arătată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 29. 10. 2010. 
 Serviciul voluntar are dotare conform categoriei de clasificare: 
   – mijloace tehnice: 
– motopompă; 
– echipament şi mijloace de protecţie; 
– aparatură de transmisiuni (telefoane mobile); 
– mijloace necesare intervenţiei; 
 Activitatea serviciului voluntar constituit în subordinea consiliului local este condusă de un 
profesionist în domeniu (cadru tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării 
legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – ce are prevăzut în fişa postului şi atribuţiile 
şefului serviciului voluntar), salariat al administraţiei publice locale. 
 Şeful serviciului voluntar este şi şeful compartimentului pentru prevenire. 
 Echipa de deblocare-salvare-intervenţie are în compunere o funcţie încadrată în mod 
obligatoriu cu personal angajat ce are atribuţii mecanic motopompă. 
 Compartimentul de prevenire cât şi personalul  echipelor specializate se constituie cu 
personal propriu primăriei şi Direcţiei de gospodărie comunală subordonate consiliului local. 
Pe măsura asigurării (alocării) resurselor financiare, SVSU se va dota cu mijloace tehnice şi 
materiale de prevenire şi intervenţie conform criteriilor de performanţă specifice.  
În oraşul Beclean, intervenţia la dezastre se asigură de către structurile profesioniste existente şi 
anume: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud – Garda de 
intervenţie Beclean, subunităţi şi formaţiuni de jandarmi, poliţie, ale Ministerului Apărării 
Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud, Direcţia 
Judeţeană de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană Sanitar –Veterinară, structurile teritoriale de  
drumuri şi poduri precum şi prin formaţiile de intervenţie ale Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă al oraşului Beclean 
 
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
  - controale de prevenire 
  - informarea preventivă 
  - pregătirea populaţiei 
                        - alte forme 
 
Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei situaţii de 
urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, de către Consiliul Local al oraşului Beclean. Sumele 
necesare sunt prevăzute parţial în bugetul local şi în funcţie de posibilităţile Consiliului Local 
printr-o nouă rectificare de buget.  
 
LOGISTICA ACŢIUNILOR 
  
 Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se 
stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de către autorităţile, 
instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform 
regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri. 
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi  
acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de 
urgenţă specifice se asigură de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în 
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 
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Masuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere 
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri 
 
 Măsuri generale 
 
 Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
 
monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente; 
informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei şi asupra comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 
exerciţii şi aplicaţii; 
controale şi inspecţii de prevenire; 
asistenţă tehnică de specialitate, 
informarea preventivă; 
constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale; 
alte forme. 
 
Măsuri specifice pe tipuri de riscuri: 
Inundaţii 
 
efectuarea studiilor de inundabilitate, stabilirea zonelor de inundabilitate şi a zonelor de restricţie 
pentru construcţii; 
realizarea unor lucrări de apărare a malurilor; 
împăduriri sau reîmpăduriri; 
drenaje; 
construirea unor baraje de retenţie, 
curăţarea şi decolmatarea cursurilor de apă şi a şanţurilor; 
dimensionarea corespunzătoare a podurilor şi podeţelor: 
 
Alunecări de teren 
 
efectuarea studiilor de stabilitate geologică a terenului; 
monitorizarea continuă a zonelor de risc; 
interzicerea construcţiilor în zonele de risc. 
 
Incendii 
 
organizarea, dotarea şi antrenarea formaţiunilor de pompieri; 
asigurarea cu mijloace PSI conform Normativelor Tehnice în vigoare; 
aplicarea şi respectarea regulilor PSI; 
acţiuni de control şi îndrumare, 
ignifugarea elementelor combustibile; 
stabilirea surselor de apă şi a hidranţilor 
 
Accidente majore rutiere şi feroviare 
 
respectarea regulilor de siguranţa circulaţiei rutiere şi feroviare; 
instruirea conducătorilor auto care transporta materiale periculoase; 
controale în trafic; 
dotarea corespunzătoare a mijloacelor auto şi de cale ferată care transportă materiale periculoase; 
evitarea circulaţiei prin zone aglomerate. 
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Cutremure de pământ 
 
efectuarea de studii seismologice; 
monitorizarea clădirilor cu risc de prăbuşire la cutremur şi consolidarea acestora; 
asigurarea funcţionării mijloacelor de înştiinţare-alarmare; 
pregătirea populaţiei cu privire la modul de comportare în caz de cutremur; 
măsuri de combatere a panicii. 
 
Explozii 
 
efectuarea de studii şi prognoze de accident; 
măsuri de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor; 
asigurarea cu mijloace de protecţie adecvate; 
asigurarea cu mijloace de înştiinţare-alarmare; 
instruirea şi antrenarea populaţiei prin exerciţii; 
 
Epidemii şi epizootii 
 
mediatizarea şi aplicarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 
asigurarea cu medicamente; 
acţiuni de control şi supraveghere; 
aplicarea regulilor profilactice, 
asigurarea cu personal medical la instituţiile cu risc de epidemii şi epizootii. 
 
Prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale 
Atenţie: Poluare accidentală 

1. La producerea unei  poluări accidentale se acţionează în vederea depistării sursei de poluare. 
2. Se anunţă dispeceratul SGA Bistriţa cu privire la pericolul producerii unei poluări în cursul de 
apă. 
3. Se instituie permanenţa la sediul CLSU. 
4. Se pregătesc  materialele existente în stocul de apărare în vederea intervenţiei operative. 
5. CLSU ia măsuri  urgente de poluare a agentului poluator. 
6. Personalul de la SGA Bistriţa recoltează probe, se analizează în regim de urgenţă pentru 
stabilirea substanţei poluante. 
7. Se avertizează CLSU situate în aval despre pericolul propagării undei poluante. 
8. CLSU transmite  raport operativ pentru Dispeceratul SGA Bistriţa. 
 
Alarmă: Poluare accidentală 
1. CLSU informează dispeceratul SGA Bistriţa  în mod repetat din trei în trei ore despre 
desfăşurarea operaţiunilor de intervenţie şi de înlăturare a efectelor poluării. 
2. CLSU ia măsurile dispuse de SGA Bistriţa privind posibilităţile de intervenţie. 
3. Agentul poluator  depistează şi remediază defecţiunile apărute la obiectivul care a produs 
poluarea. 
4. Dispeceratul SGA Bistriţa avertizează CLSU din aval despre pericolul propagării undei poluante. 
5. CLSU ia măsuri de interdicţie privind folosirea apei de suprafaţă pentru populaţie, animale, 
irigaţii şi alte activităţi. 
6. În cazul depistării capacităţii locale de intervenţie se solicită din partea IJSU şi SGA Bistriţa 
materiale şi forţe suplimentare. 
7. IJSU şi Grupul de suport tehnic analizează situaţia creată, evaluează   consecinţele produse de 
poluare, urmăresc propagarea undei poluante în zona aval. 
8. CLSU transmite rapoarte operative privind evoluţia poluării şi măsurile luate. 
 
Pericol: Poluare accidentală 
1. Dispeceratul SGA Bistriţa avertizează CLSU din aval despre pericolul propagării undei de viitură 
ce poate avea consecinţe majore asupra calităţii apei şi a faunei acvatice. 
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2. CLSU asigură  colectarea, transportul şi neutralizarea materialelor poluatoare. 
3. CLSU impune măsuri de restricţionare pentru populaţie, animale, agenţi economici în funcţie de 
natura poluării. 
4. Se acţionează în continuare pentru combaterea şi limitarea efectelor poluării. 
5. Se acţionează cu unităţi specializate pentru prevenirea îmbolnăvirii oamenilor şi animalelor. 
6. CJSU  introduce restricţii de consum a apei şi a produselor agroalimentare, a circulaţiei şi 
accesului în zona afectată precum şi acordarea asistenţei sanitare. 
7. CLSU  transmite  raport operativ cu privire la evoluţia poluării accidentale şi a măsurilor 
întreprinse. 
 
Măsuri după oprirea poluării accidentale 
1. Cosirea  vegetaţiei  acvatice, ierboase şi îndepărtarea plutitorilor şi deşeurilor de orice natură pe 
sectorul de curs de apă afectat de poluare. 
2. Colectarea  animalelor moarte transportarea lor la PROTAN  DEJ în vederea incinerării. 
3. Luarea de măsuri epidemico-sanitare de către organele abilitate. 
4. Unităţile specializate vor lua măsuri de efectuare  de analize fizico-chimice şi bacteriologice până 
la situaţia când valorile ating limitele admise. 
5. La intrarea în normalitate se vor ridica toate restricţiile impuse. 
6. CLSU  va întocmi raportul de sinteză  privind evoluţia fenomenelor, a pagubelor produse fizic şi 
valoric precum şi măsurile luate. 
 
Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unor situaţii de urgenţă 
(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.) 
 
Nr. 
crt. 

Situaţia de 
urgenţă 

 
OBIECTIVUL 

Cauzele 
 producerii  

Obs. 

RISCURI NATURALE 

 
 1. 

 
Inundaţii 

Construcţii:  
 
 
 
- precipitaţii abundente; 
revărsări ale cursurilor de apă, 
datorită: 
- creşterea râurilor urmare ploilor de 
lungă durată,  
- ploi calde-topiri zăpezi-blocări 
gheţuri 
- breşe diguri; 
- accident baraj (Săsarm/Someşul 
Mare – Manic/Meleş). 
 

 

Cabană turistică-Negrea 
Samuel – R. Someş 
(zona inundabilă) 

 

Cabana pe piloni-
Fazakas Andrei – R. 
Someş 
(zona inundabilă) 

 

Casă de locuit S+P-
Şofroni Ioan – R. 
Someş 
(zona de protecţie) 

 

Locuinţă sezonieră-
Miron Costel – R. 
Someş 
(zona de protecţie) 

 

Casă de locuit 
Veja Irina – R. Someş 
(zona inundabilă) 

 

SC L.D.P. SA B-ţa, 
S.D.P. Beclean – R. 
Someş 
(zona inundabilă) 

 

SC Blatar Construct – 
R. Someş 
(zona inundabilă) 
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SC BELL Construct 
Pav. – R. Someş 
(zona inundabilă) 

 

Beclean / Someşul mare 
Zona Parc +  Şc. 
Gimnaz. L. Rebreanu + 
Oşteze 

 

Beclean / Meleş 
Zona –parţial 
Str.Codrului, parţial str. 
M. Kogălniceanu, 
eventual Gh. Doja, 
Obor partea stângă 

 

Beclean / Valea sărată 
Str. Codrului 

 

Beclean / Someşul 
Mare 
Beclenuţ, Zona   “Şuri” 

 

 2. Furtuni, tornade, 
secetă, îngheţ 

Teritoriul oraşului 
Beclean 

- ploi torenţiale, descărcări electrice şi 
intensificarea accentu-ată a vântului; 
- Fenomene meteorologicepericuloase 

 

 3.  
  

Incendii Teritoriul oraşului 
Beclean 

- foc în aer liber; 
- instalaţii electrice de-fecte sau 
improvizate; 
- coşuri de fum defecte sau necurăţate; 
- fumatul; 
- aprinderi resturi vegetale; 
- dif. mat. prime folos. în procesul de 
prod. 
- explozii; 
- scânteie. 

 

Incendii de 
pădure 

O.S. Beclean 
O.S. Bistriţa 
O.S. Lechinţa 

- extinderea zonelor de agrement în 
apropierea pădurilor; 
- foc în aer liber; 
- fumatul; 
- aprinderi resturi vegetale în 
apropiere; 
- fenomene meteo periculoase (desc. 
electrice); 

 

 4. Alunecări de 
teren 

DN 17D 
Beclenuţ „La Şuri” 

- ploi torenţiale -aluviuni; 
- topiri zăpezi-căldură; 
- eroziune. 

 

RISCURI TEHNOLOGICE 
 5. Riscuri 

industriale 
SC Vitesse SRL 
SC Fileca Industry SRL 

- materii prime folosite în procesul de 
producţie 

 
Risc 
incend. 
 

SC Contempo East SRL - destrămătorul de vată şi depozitul de 
piele 

 6.  Risc transport şi depozitare de materiale periculoase 
 
 
Transport rutier Teritoriul oraşului (E 

586-DN 17) 
- surprindere 
- accident chimic 

 

Transport 
feroviar 

Teritoriul oraşului - surprindere 
- accident chimic 

 

Transport reţele 
magistrale 

Teritoriul oraşului - accidente rutiere sau feroviare; 
- explozii. 

 

 7. Riscuri de 
poluare ape 

Râurile „Someşul Mare 
şi Meleşul” şi pârâul 
„Valea Sărată” 

- ape uzate insuficient epurate; 
- ape uzate ferme de animale şi păsări; 
- substanţe chimice din industrie; 
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- accid. De trp. Cu subst. Periculoase 
sau petroliere. 

RISCURI BIOLOGICE  
 8. Epidemii Unităţi, laboratoare 

sanitare 
- prelucrări materiale biologice sau 
agenţi infecţioşi 

 

Colectivităţile umane 
de pe teritoriul oraşului 

- boli transmisibile; 
- infecţii, boli contagioase; 
- toxiinfecţii alimentare; 
- inundaţii; 
- secetă; 
- poluări accidentale. 

 

 9. Epizootii Ferme animale, păsări 
Transport animale, 
păsări prin oraş 

- agenţi patogeni; 
- accident chimic. 

 

 
 
LOCURI / SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ ŞI DOTAREA ACESTORA 
Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se 
acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă 
ierarhic superior etc. 

Denumirea 
amplasamentului Adresa  

Dist. 
faţă de 
CCCE 
(km) 

Nr. 
camere 

Nr.persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 
Sursă 

energie Obs. preparare 
hrană 

servire 
hrană 

Localitatea Beclean  
Hotel-Restaurant 
„Someş” 

Aleea Gării, 
nr.3 

1 26 110 140 140 Gaz 
met./en.el. 

 

 Colegiul Naţ. „Petru 
Rareş” 

Obor 10 A 0,6 16 256 400 800 -„-  

Grădiniţa cu orar 
prelungit  

Al. Zorilor, 
nr.3 

1 3 40 100 40 Gaz 
metan 

 

Spitalul orăşenesc 1Dec. 1918, 
nr.65 

2  ? 280 280 Gaz 
metan 

 

CSSC adulţi 1Dec. 1918, 
nr.65A 

2  ? 600 300 Gaz 
metan 

 

Restaurante oraş 4 rest.centrale 
1 periferie 

0,5-1 
3 

  800 400 Gaz 
metan 

 

Şcoala   gimnazială 
Beclenuţ 

Beclenuţ, nr. 
27 

1 4 120     

Şcoala   gimnazială 
Valea Viilor 

Valea Viilor, 
nr.14 

4 3 80     

Moteluri oraş Beclean   42 250 250 Gaz 
metan 

 

T o t a l    648 2570 2210   
Satul Coldău 

Şcoala   gimnazială 
+ Cămin cultural 

Coldău 5 6 300     

Restaurant 
Belvedere Boca 

Coldău, nr 2 4 1  500 500 Gaz 
metan 

 

Restaurant REGAL 
+ Sala de nunţi + 
pensiune 

Coldău 13G 4 3 14 700 700 Gaz 
metan 

 

Restaurant LORTIBI Coldău 121A 5 1  50 50 Gaz 
metan 

 

Pens. Moldovan Ioan Coldău, 1/B 4  20 200 200 -//-  

T o t a l     334 1450 1450   
Satul Rusu de jos 

Şcoala   gimnazială 
+ Cămin cultural 

Rusu de Jos 
32 

3 3 60     
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T o t a l     60     
Satul Figa 

Şcoala   gimnazială  Figa 125 5 6 150     
Cămin cultural Figa 113 6 3 200     
         

T o t a l     350     
TOTAL   

GENERAL 
 

   1392 4020 3660   

 
 
Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se 
acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă 
ierarhic superior etc. 
 
T A B E L 
CU UTILAJELE DISPONIBILE LA NIVELUL FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE 
Nr. 
crt 

RESURSA Denumirea 
utilajului 

Cantitatea Observaţii 

0 1 2 3 4 
 Pimărie Aututurism oraş 1  
  Motopompă WP2 55 1  
 Dir.Gosp. Comunală  Buldoexcavator  1  
  Tractor U 445 cu remorcă 1  
  Tractor U 650  1  
  Autobasculantă 16 to 1  
  Autocamion 6,5 to 1  
  Drujbă combustibil lichid 2  
 SC Aquabis Sector Beclean Buldoexcavator 1  
  Autovidanjeră 1  
  Tractor U 445 cu remorcă 1  
  Autoutilitară 1  
  Autoutilitară Dacia 1307 1  
 SC Comlorela SRL 

Balastiera 
Încărcător frontal 2  

  Motostivuitor cu furci 1  
  Autospecializată MAN 3  
  Autospecializată ROMAN 2  
  Draglina M 20 1  
  Excavator pe şenile 2  
  Excavatoare pneuri 2  
  Volă cu încărcător frontal 2  
  Buldoexcavator VOLVO 2  
 SGA Formaţia Beclean Barcă VRG 1  
  Barcă fibră sticlă 4 loc. 1  
  Aparat sudură SB 1  
  Bormaşină el. Bosch 1  
  Drujbă electrică 1  
  Motopompă WP2 55 1  
  Autoturism teren tip ARO 1  
 Sector DN   Sprijin 

la cerere  Sector Dj   
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Tabelul cu stocul minim de materiale de apărare existente 
 
Nr. 
crt. 

 
D E N U M I R E 

 
U/M 

 
NECESAR 

 
EXISTENT 

 
DEFICIT 

1. Snopi fascine buc    
2. Pari de lemn buc  35  
3. Dulapi de lemn mc  0,87  
4. Cozi lemn unelte buc  15  
5. Sârmă kg  12  
6. Saci buc  1200  
7. Sfoară pt legat ml  100  
8. Piatră mc    
9. Casmale - lopeţi buc  25  
10. Târnăcoape buc  25  
11. Căngi buc  12  
12. Funii ml    
13. Topoare buc  21  
14. Fierăstraie, motofierăstraie buc  3  
15. Maiuri buc  15  
16. Folie polietilenă kg.  70  
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14. SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL 
ORAŞULUI BECLEAN 

 
Este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la 
ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acestora şi grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi 
acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiective la nivelul instituţiei următoarele: 
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcului, a locurilor de agrement şi a terenurilor de 
joacă pentru copii; 
întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor şi oboarelor din oraşul Beclean; 
organizarea şi exploatarea parcărilor; 
organizarea şi evidenţa fondului locativ şi ANL; 
producerea materialului  necesar amenajării, decorării şi înfrunuseţării zonelor verzi  stradale şi a 
locurilor de agrement. 
funcţionarea serviciului de ecarisaj.  
 
            PROPUNERI  DE VIITOR: 
Luarea tuturor măsurilor de creştere calitativă şi cantitativă a tuturor activităţilor specifice 
Eficientizarea şi sporirea numărului de acţiuni ale serviciului 
Amenajarea şi întreţinerea a unor noi zone şi spaţii verzi, locuri de agrement  şi terenuri de joacă 
pentru copii; 
 
15. POLIŢIA LOCALĂ BECLEAN 
 
Organizare şi funcţionare. 
Conform Legii 155 / 2010 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a HG nr. 1132 / 
2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare 
şi a HCL nr.64 / 2011, la nivelul oraşului Beclean se înfiinţează  Serviciul public – Poliţia 
Locală, având următoarea organigramă şef serviciu iar în cadrul serviciului „ Poliţia locală a 
oraşului Beclean” se organizează Compartimentul  pază a bunurilor şi curatenie, 
Compartimentul  disciplină în constructii şi afişaj stradal, Compartimentul  protectiei mediului. 
Şeful serviciului  reprezintă „Poliţia locală” în raporturile cu membrii colectivităţii locale şi cu 
terţii, în limitele şi condiţiile stabilite prin prezentul regulament 
Finanţarea serviciului  în cadrul aparatului de specialitate al primarului, „Poliţia Locală a 
oraşului Beclean”, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, conform 
prevederilor legale. 
 
Poliţia locală a oraşului Beclean” se organizează la nivel de  serviciu, conform prevederilor 
prezentului regulament. 
Conducerea operativă a acesteia se asigură de către un sef serviciu 
– La înfiinţarea compartimentului funcţional, fară personalitate juridică în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, dotările, materialele şi alte bunuri ale  „Poliţiei Comunitare a oraşului 
Beclean” vor fi preluate de serviciul  „Politia locală a oraşului Beclean”. 
 
Poliţia comunitară Beclean îşi desfăşoară activitatea în baza actelor normative menţionate, a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin HCL 64 / 2011 şi a Regulamentului de 
ordine interioară. 
La nivelul Consiliului Local al oraşului Beclean s-a constituit Comisia locală de ordine şi 
siguranţă publică, organism cu rol consultativ constituită din: 
primarul oraşului; 
şeful Poliţiei orăşeneşti; 
reprezentantul secţiei de Jandarmi 
şeful Poliţiei Comunitare 
2 consilieri locali 
3 reprezentanţi ai comunităţii 
(1) „Poliţia Locală a oraşului Beclean” se constituie ca un compartiment funcţional  fara 
personalitate juridica , în cadrul aparatului de specialitate al primarului, la nivel de serviciu, în 
scopul protecţiei obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislaţiei disciplinei în 
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construcţii si afişajului stradal,  prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind 
curăţenia localităţilor,  şi alte activităţi stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale 
consiliului local şi dispoziţii ale primarului. 
(2) - Activitatea Poliţiei Locale a oraşului Beclean constituita ca un compartiment funcţional în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, la nivel de serviciu, se realizează în interesul 
persoanei, al comunităţii locale, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii. 
(3) – Serviciul  „Poliţia Locală a oraşului Beclean”  în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  se înfiinţează prin reorganizarea Politiei Comunitare a oraşului Beclean. 
(4) - Sediul Politiei Locale a oraşului Beclean este in Beclean  pe Str. Mihail Kogălniceanu, bl. 
20 parter.  
(5) - Pe baza de protocol încheiat între Consiliul local al orasului Beclean si IPJ Bistriţa - Năsăud 
pot fi detaşaţi funcţionari publici cu statut special, în condiţiile Statutului poliţistului, de la IPJ 
Bistriţa-Năsăud, până la ocuparea posturilor, pe o perioadă de până la un an. 
(6) - În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin serviciul  „Poliţia Locală a oraşului Beclean”, 
cooperează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, unităţile respectiv, structurile 
teritoriale ale Politiei Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratele pentru situaţii de 
urgenţă,ONG-uri, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. 
 
Misiunile ce revin Poliţiei Locale a oraşului Beclean 
 
Poliţia Locală deţine competenţe, conform Legii nr. 155 din 2010, numai pe raza oraşului 
Beclean şi îi revin în sarcină desfăşurarea următoarelor activităţi şi misiuni: 
a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine 
publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul 
stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; 
b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, 
conform planului de pază şi ordine publică; 
c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în 
instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; 
d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de 
modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 
e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de 
agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine 
publică; 
f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea 
prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, 
comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează 
climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului; 
g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 
manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; 
h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor 
conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt 
sesizate şi rezolvarea acestora; 
i) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi 
prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 
incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de 
limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de 
respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu 
privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării 
de curăţenie a localităţii; 
k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de 
încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu 
ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 
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l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor 
controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecţia 
acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; 
m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari 
privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter 
penal; 
n) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau 
executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
Respectând concepţia integrată de siguranţă publică, Poliţia Locală va acţiona pentru realizarea 
sarcinilor şi misiunilor stabilite în condiţiile legii în zone de siguranţă publică şi itinerarii de 
patrulare. 
În realizarea atribuţiilor ce le revin, personalul din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Beclean are 
următoarele drepturi principale:  
să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: 
există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau 
persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu 
arme, produse ori substanţe periculoase; 
să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea 
atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei; 
să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au 
comis fapte de natură penală sau contravenţională; 
să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, 
muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare; 
să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, 
cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi 
îndeplinite altfel; 
să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea 
acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt 
indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală; 
să conducă la sediul poliţiei locale sau al Poliţiei oraşului Beclean pe cei care prin acţiunile lor 
periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori 
sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a 
putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea 
măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură 
administrativă. 
să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind 
ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ sau alte contravenţii pentru 
care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliului 
local; 
în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, poliţistul local, îşi exercită 
competenţa pe raza administrativ-teritorială a oraşului Beclean, cu excepţia personalului 
contractual de pază, cuprins în contractele operaţionale, în afara oraşului; 
 
c. DISPOZITIVUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 
1. La nivelul Poliţiei Locale a oraşului Beclean este organizat un compartiment de siguranţă 
publică, pază şi curăţenie prevăzut cu agenţi comunitari – personal contractual de execuţie, 
având ca scop asigurarea siguranţei şi liniştii cetăţenilor, asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor 
mobile şi imobile de interes public şi privat şi a stării de curăţenie pe domeniul public din zona 
de responsabilitate. 
 
2. Activitatea de ordine şi siguranţă publică, pază şi curăţenie se va organiza în funcţie de situaţia 
operativă de pe raza oraşului, de problemele apărute în anumite perioade, de evenimentele care 
au loc sau urmează a avea loc în oraş şi localităţile aparţinătoare, astfel: 
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- zilnic, 8 ore / zi, 5 zile săptămânal se va acţiona în patrulă pedestră sau auto în două sau trei 
schimburi conform planificării pe itinerariile de patrulare; 
- periodic, se va acţiona în patrulă auto în zona localităţilor aparţinătoare oraşului, respectiv 
Coldău, Figa, Rusu de Jos; 
- punctual, se va acţiona conform planurilor de acţiune proprii sau în cooperare cu Poliţia 
oraşului Beclean la evenimente sau alte activităţi de interes operativ: 
- săptămânal, se va acţiona în Piaţa Agroindustrială şi în zona acesteia; 
- periodic, personalul Poliţiei Locale va acţiona în patrulă mixtă cu agenţi de poliţie din cadrul 
Poliţiei oraşului Beclean conform Protocolului încheiat între cele două organisme. 
 
3. Dispozitivul de ordine şi siguranţă publică este împărţit în zone prioritare astfel: 
 
Zona I. P-ţa Libertăţii – Str. Parcului – Str. Petru Maior – Str. Mihai Viteazul –Str. I.L. Caragiale 
– Str. Someşului – Aleea Ghiocelului – Aleea Panselelor – M. Kogălniceanu – Str. Obor. 
Zona II. Aleea Gării – Str. Bobâlna – Str. L. Rebreanu – Str. Morii – Str. Şieului – Str. Griviţei – 
Str. Grigore Silaşi – Str. C.D. Gherea – 1 Decembrie 1918 – Aleea Trandafirilor şi Parcul 
oraşului. 
Zona III. Str. Codrului – Str. Horea – Cloşca – Str. Crişan – I.P. Reteganul – N. Bălcescu şi satul 
Figa. 
Zona IV. Str. M. Kogălniceanu – str. I. Creangă – Str. Valea Viilor – Str. Gh. Doja, satele 
Coldău şi Rusu de Jos. 
 
4. Itinerarii de patrulare: 
 
Varianta I.  P-ţa Libertăţii – Str. Parcului – Str. Petru Maior – Str. Mihai Viteazul –Str. I.L. 
Caragiale – Str. Someşului – Aleea Ghiocelului – Aleea Panselelor – M. Kogălniceanu – Str. 
Obor. 
Varianta II.  Aleea Gării – Str. Bobâlna – Str. L. Rebreanu – Str. Morii – Str. Şieului – Str. 
Griviţei – Str. Grigore Silaşi – Str. C.D. Gherea – 1 Decembrie 1918 – Aleea Trandafirilor şi 
Parcul oraşului. 
Varianta III.  Str. Codrului – Str. Horea – Cloşca – Str. Crişan – I.P. Reteganul – N. Bălcescu şi 
satul Figa. 
Varianta IV.  Str. M. Kogălniceanu – str. I. Creangă – Str. Valea Viilor – Str. Gh. Doja, satele 
Coldău şi Rusu de Jos. 
 
d. MODUL DE ACŢIUNE IN DIFERITE SITUAŢII 
 
      1. Atac asupra agenţilor comunitari de ordine publică: 
  
agentul P.L. atacat pe timpul misiunii de patrulare şi asigurare a ordinii publice va acţiona cu 
mijloacele din dotare, în condiţiile legii, în apărarea vieţii şi integrităţii sale corporale; 
colegul de echipa îi va acorda asistenţă, intervenind la rândul său cu mijloacele din dotare, în 
scopul imobilizării agresorului (agresorilor), identificării şi predării sale organelor de poliţie, 
timp în care solicită totodată sprijin din partea echipei de intervenţie sau a patrulelor din 
sectoarele învecinate; 
se anunţă organele de poliţie şi şefii ierarhici în legătură cu agresiunea; 
dacă agresorul a fost imobilizat, va fi predat la sosirea organelor de poliţie, întocmindu-se un 
proces-verbal în acest sens; 
în situaţia în care agresorul încearcă să scape prin fugă, se vor lua măsuri pentru urmărirea, 
prinderea şi imobilizarea sa; 
dacă s-a folosit forţa, se va întocmi un raport de folosire a forţei si mijloacelor din dotare. 
 
    2. Incendii sau explozii 
  
în astfel de cazuri, agenţii P.L. vor anunţa de urgenţă pompierii, organele de poliţie şi şefii 
ierarhici; 
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totodată vor solicita prin intermediul RTP sprijin din partea agenţilor P.L. aflaţi în serviciu în alte 
sectoare; 
vor interveni pentru salvarea persoanelor, bunurilor şi valorilor; 
se va anunţa prin staţia radio şeful ierarhic pentru întreruperea  curentului electric; 
va participa la limitarea efectelor incendiului, exploziei; 
după intervenţia autorităţilor competente şi rezolvarea situaţiei, efectuează în continuare 
serviciul. 
 
            3. Modul de acţiune în cazul întrunirilor şi manifestaţiilor spontane (de mică amploare).  
- agenţii P.L. se vor documenta la faţa locului cu privire la numărul aproximativ, scopul şi 
intenţiile participanţilor, solicitându-le acestora încetarea acţiunii sub motivaţia nerespectării 
prevederilor legale;  
vor raporta pe cale ierarhică situaţia de fapt şi rezultatele documentării, solicitând sprijinul 
Politiei oraşului;  
după caz, vor asigura devierea circulaţiei rutiere, dacă se impune acest lucru;  
vor lua măsuri pentru prevenirea eventualelor acte de tulburare a ordinii publice ori limitarea 
distrugerii unor bunuri materiale sau a unor valori;  
după sosirea la faţa locului a forţelor de sprijin, poliţiştii din teren vor coopera cu acestea. 
 
e. INSTRUIREA SI CONTROLUL DISPOZITIVULUI 
 
 Instruirea şi controlul efectivelor repartizate în serviciu se realizează de către şeful 
Serviciului Poliţiei Locale, în baza unui grafic lunar aprobat de către primarul oraşului Beclean. 
            Serviciul se efectuează în baza Registrului dispozitivelor de siguranţă publică şi 
patrulare. 
            Instruirea agenţilor din dispozitiv se va materializa prin procese-verbale, în registre 
tipizate, înseriate. Obiectivele controalelor, precum şi constatările făcute se consemnează în 
registre tipizate, înseriate. 
     
        Cu ocazia instruirilor se va verifica prezenţa, ţinuta, dacă agenţii au asupra lor materialele 
din dotare, dacă sunt în stare corespunzătoare pentru efectuarea serviciului (periodic sau de câte 
ori există suspiciuni se va folosi şi dispozitivul alcooltest ). 
            Pe timpul controalelor efectuate se va urmări în principal modul în care agenţii 
comunitari îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu, dacă respectă traseele de patrulare şi punctele 
de staţionare stabilite, dacă se implică în identificarea şi rezolvarea unor probleme vizând 
ordinea publică, actele de comerţ, protecţia mediului, curăţenia oraşului. 
            La ieşirea din serviciu agenţii comunitari vor întocmi de fiecare dată un raport scris pe 
formular tipizat, în care vor consemna activităţile desfăşurate, constatările făcute şi măsurile 
luate. 
            Rezultatele activităţii zilnice, controalele efectuate şi constatările făcute cu aceste ocazii 
se vor sintetiza săptămânal într-un raport .  
 
Programul de lucru: 
în cadrul compartimentului funcţional , „Politia Locală a oraşului Beclean”, programul de lucru 
este de regula de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână; pentru munca prestata în zilele de sâmbătă, 
duminica şi în sărbătorile legale se acorda repausul săptămânal corespunzător în alte zile ale 
săptămânii; orele suplimentare rezultate în urma unor activităţi specifice neprevăzute (adunări 
publice, mitinguri, manifestaţii cultural-artistice si sportive care depăşesc ora prevăzută pentru 
încheiere; rezolvarea unor sesizări sau situaţii conflictuale cu depăşirea orei de încheiere a 
programului, etc.) se compensează cu timp liber în următoarele 90 de zile; 
compartimentul de paza efectuează serviciul in schimburi de 12 ore, permanent, inclusiv în zilele 
de sâmbătă, duminică şi sărbători legale; se acorda repaus de 24 de ore intre schimburi; in situaţii 
deosebite se pot efectua si schimburi de 8 ore.   
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f. COOPERAREA CU ALTE STRUCTURI CU ATRIBUŢII SIMILARE 
 
           În realizarea misiunilor şi atribuţiilor specifice, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia 
oraşului Beclean în baza Protocolului de cooperare aprobat de conducerile celor 2 instituţii. 
Cooperarea se va materializa atât prin acordarea de sprijin reciproc în situaţii concrete pentru 
menţinerea ordinii publice, desfăşurarea unui comerţ civilizat, protecţia mediului şi curăţenia 
oraşului, cât şi prin efectuarea unor stagii de pregătire teoretică şi practică în cadrul Biroului 
Poliţie Urbană de către agenţii comunitari nou angajaţi. De asemenea, aşa cum s-a stabilit, 1-2 
agenţi comunitari vor fi repartizaţi pentru efectuarea serviciului în patrule mixte cu agenţi de 
poliţie din cadrul Biroului Poliţie Urbană. 
           Pentru asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia unor adunări publice, manifestări cultural-
artistice şi sportive se va coopera atât cu efectivele Poliţiei oraşului Beclean cât şi cu cele ale 
I.J.J. 
           Compartimentul siguranţă publică, pază şi curăţenie va coopera şi cu celelalte 
compartimente din cadrul Poliţiei Locale ( “Disciplina în construcţii”, “Control comercial”, 
“Asociaţii de proprietari”), cât şi cu alte compartimente din cadrul Primăriei oraşului Beclean, 
venind în sprijinul acestora la efectuarea unor controale sau pentru asigurarea protecţiei în 
relaţiile de serviciu cu persoane cu comportament agresiv. 
           Pentru protejarea populaţiei împotriva actelor ilicite de comerţ se va coopera cu D.S.V. si 
D.S.P., inclusiv prin crearea unor echipe mixte de control, în special la manifestaţii gen “Zilele 
oraşului Beclean”. 
           Legătura între agenţii comunitari aflaţi în serviciu se realizează prin:  
radiotelefoanele portabile din dotare; 
staţiile radio fixe si mobile; 
telefoane mobile si fixe. 
           În cadrul cooperării cu alte structuri cu competenţe în menţinerea sau restabilirea ordinii 
publice, legăturile se realizează prin:  
telefon IC; 
telefoane fixe; 
telefoane mobile. 
 
 
  16. DIRECŢIA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BECLEAN 
 
Directia Gospodarie Comunala functioneaza in baza HCL nr.21 din 21.04/2002 si în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local si este condusa de un 
Director. 
            Direcţia de Gospodărie Comunală este instituţie juridică, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al oraşului Beclean şi reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor 
de utilitate şi interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale. 
              Serviciile de utilitate publica asigurate in cadrul institutiei sunt: 

a) salubrizarea localităţii, 
b) transport public local, 
c) administrarea domeniului public şi privat de interes local, 
d) transportul de deşeuri, 
e) construcţii, reparaţii, 
f) refacerea, întreţinerea infrastructurii, 
g) ecologizare, 
h) lucrări edilitare, 
i) deratizare, dezinsecţie, deparazitare, 
j) administrare spaţii şi zone verzi, 
k) administrare oboare, târguri, pieţe, 
l) asigurarea igienei şi sănătăţii publice. 
m) asigurarea serviciului de ecarisaj 
n) asigurare si gestionarea serviciilor social comunitare, funerare; 
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o) gestionarea si asigurarea de servicii turistice si balneare; 
 
                   Serviciului administrare domeniul public si privat isi desfăşoară activitatea prin 
urmatoarele compartimente:  
 

                                      Compartimentul seră şi spaţii verzi 
               
I. asigurarea materialului săditor, amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii; 
II. asigură evidenţa spaţiilor verzi administrate de către DGC Beclean, asigură evidenţa 

lucrărilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi efectuate în regie proprie sau de catre 
terţi în cadrul zonelor aflate în administrarea instituţiei; 

III. participă la aducerea la îndeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare şi 
întreţinere a parcurilor ,grădinilor publice aprobate; 

IV. amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al orasului Beclean; 

5.  asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului înconjurător 
şi        obţinerea avizelor de tăieri, defrişări, şi toaletări arbori pe Domeniul Public al orasului 
Beclean;etc 
 
                                    Compartiment ecarisaj 
 
c.   Pentru indeplinirea obiectului de activitate, compartimentul are in vedere respectarea 

normelor prevazute de legislatia romana precum si cele prevazute de legislatia din cadrul 
U.E. privitoare la acest domeniu de activitate. 

d. Compartimentul de ecarisaj indeplineste si alte atributii in conformitate cu dispozitiile legale 
in vigoare inclusiv prin hotarari ale Consiliului Local al orasului Beclean. 

 
                                 Compartiment administrare pieţe, târguri si oboare 
 
• Verifică practicanţii de comerţ cu produse alimentare dacă deţin certificat de producător ;  
• Aplică taxele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local;  
• Supraveghează activitatea de comerţ şi practicarea acestuia în mod civilizat; controlează 

existenţa autorizaţiilor sanitar veterinare şi interzice practicarea comerţului cu produse 
agroalimentare fără autorizaţie avizată de personalul sanitar veterinar. 

• Asigura condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat in incinta pieţelor, târgurilor şi 
oboarelor, intervenind pentru păstrarea unor raporturi corecte intre producători - vânzători si 
clienţi;  

•   Asigura ridicarea zilnica a gunoiului, maturarea pietelor si spalarea acestora zilnic sau ori 
de cate ori este nevoie, in functie de sezon, dotarea si folosirea produselor dezinfectante si de 
intretinere, functionarea instalatiilor de apa, canalizare si electricitate; 

• Întreprinde toate masurile necesare pentru realizarea condiţiilor de funcţionare a pieţelor, 
târgurilor şi oboarelor in conformitate cu legislaţia in vigoare si cu “Regulamentul de 
organizare, autorizare si funcţionare a pieţei din oraşul Beclean” aprobat prin Hotarare a 
Consiliului Local Beclean,etc. 

 
                                      Compartiment transport public local 
             
• Reglementarea serviciilor de transport public desfăşurate pe raza administrativ-teritorială a 

oraşului Beclean, pentru activitatea de transport : 
 - de persoane în regim de taxi; 
 - de mărfuri în regim de taxi; 
 - de persoane în regim de închiriere; 
 - de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci; 
 - alte servicii de transport public local, definite conform legii. 
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                          Compartiment administrare servicii social comunitare  
 
    Compartimentului administrare servicii social comunitare, Capelă mortuară, Centru adăpost, 
Cămin cultural Figa îndeplineşte următoarele atribuţii: 
6. implementează la nivel local măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a 
oricăror altor persoane aflate în nevoie. 

 
2.  găzduire, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost din oraşul Beclean. 
3.asigură salubrizarea şi igienizarea Capelei Mortuare din orasul Beclean, întreţinerea spaţiilor 
verzi şi a spaţiilor administrative, a instalaţiilor, împrejmuirilor, etc. pentru crearea unui cadru 
cât mai civilizat la dispoziţia utilizatorilor;  
4.asigură păstrarea integrităţii, protejarea şi valorificarea patrimoniului public încredinţat;  
5.asigură salubrizarea şi igienizarea Caminului Cultural Figa, întreţinerea spaţiilor verzi şi a 
spaţiilor administrative, a instalaţiilor, împrejmuirilor, etc. pentru crearea unui cadru cât mai 
civilizat la dispoziţia utilizatorilor;  
6.organizarea şi desfăşurarea de activităţi in cadrul Caminului Cultural Figa; 
7.organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice; etc 
 
 
                             Serviciul de dezvoltare turistică Băile Figa – Bazin Înot 
 

- Elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a Parcului Balnear Baile Figa din punct de 
vedere turistic. 

-  Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează bazele de date 
create. 

- Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de 
dezvoltare a produselor turistice. 

- Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea 
programelor de interes local. 

- Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le 
propune spre aprobare, potrivit Legii. 

-  Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în orasul Beclean prin urmărirea activităţii 
turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sã aibă 
acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a 
acestora. 

- Derulează proiectele de investiţii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului 
turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 

- Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice. 
 

Pentru realizarea serviciilor  instituţia este dotată cu următoarea structură tehnico – 
edilitară. 

 
Nr. 
Crt. 

CATEGORIA TIPUL MARCA 

1 Tractor rutier + remorcă  U 455 DTC UTB 
2 Tractor rutier  650 M UTB 
3 Autospecializată basculanta 7 to BD 70000 ROMAN – 

AUTONOVA 
4 Autovehicul special SG Gunoiera 654,44 / 2422 MERCEDES BENZ 
5 Autovehicul special SG Gunoiera 40 ACA 336 M 210 RENAULT 
6 Autoturism 1310 DACIA 
7 Buldoexcavator 4x4 16668 JCB 
8 Autoturism  1307 DACIA 
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În cursul anului 2016 instituţia a efectuat următoarele prestaţii : 
 
1. Curăţat manual zăpada                             98.656 mp/an 
2. Dezapezire mecanica                          172.480 mp/an 
3. Curăţat şi transportat reziduuri din coşurile stradale                     76.400 coşuri/an; 
4. Intretinere zilnica dupa maturat                    23.877.290 mp/an 
5. Măturat manual străzi, trotuare, parcări, alei                  28.793.846 mp; 
6. Colectat transportat reziduuri menajere stradale                              500 mc; 
 
I.Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2016 se prezinta astfel: 
  1. Incasari  realizate    
- serviciul domeniul public                                                      1.211.526 lei                    
-serviciul dezvoltare turistica                                                      2.214.068 lei                            
 -incasari din vanzare marfa                                                             32.456 lei 
- alte  incasari                                                                                 262.107 lei                               
TOTAL INCASARI                     3.720.157 lei 
 
 2. Plati efectuate:                                3.677.525 lei 

- cheltuieli salarii                                                      1.086.198 lei        
- cheltuieli materiale                                2.039.439 lei.   
- cheltuieli capital                        551.888 lei.    

TOTAL PLATI                                                                           3.677.525 lei 
 
A. În vederea funcţionării Serviciul administrare domeniul public si privat 
pentru anul 2016 s-a asigurat următorul buget: 

1. Incasari  realizate                                 1.284.861 lei  
- venituri din diverse activitati                              1.284.861 lei 
            
2. Plati  efectuate                                
- cheltuieli de personali                    701.908  lei 
- cheltuieli materiale şi servicii                              570.290  lei 

 
   B. În vederea funcţionării Serviciul de dezvoltare turistică Băile Figa – Bazin Înot 
pentru anul 2016 s-a asigurat următorul buget:                         2.435.296 lei 
      - incasari realizate  -  prestari servicii                                 2.214.068 lei 
                                       - alimentatie publica                                32.456 lei 
                                       - alte venituri                                    18.877.259 lei 

- plati efectuate      - cheltuieli de functionare                   1.469.159 lei 
                               - cheltuieli de dezvolt                            551.888 lei  
                - cheltuieli de personal                            384.290 lei               

 
 

Activităţi desfăşurate în anul 2016 
- amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor astfel  incat în 
cursul anului 2016 s-au plantat un număr de 980.000 buc. flori, s-a efectuat întreţinerea a 
1.020 ari spaţii verzi, flori, s-a cosit o suprafaţă de 
150.000 mp. iarbă. 
Fondul locativ înregistrează un număr de 10 apartamente închiriate şi 251 apartamente 
ANL. 
Administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor şi 

oboarelor, s-a desfăşurat în condiţii bune astfel în oraşul Beclean funcţionează, piaţa mică 
alimente şi industriale, piaţa mare agroalimentară şi oborul de animale. 
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Statistic în cursul anului 2016 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    
 

În oraş există  trei  parcări , în faţa hotelului Someş ,  în centrul oraşului, in fata Bazinului 
de Inot. 

Verificarea autovehiculelor fără stăpân a fost o activitate care în cursul anului 
2016 nu a înregistrat probleme nu s-au constatat şi nu s-au sesizat vehicule fără stăpân. 

Pentru anul 2017 instituţia îşi propune îmbunătăţirea activităţii cu sprijinul şi 
îndrumarea Primăriei oraşului Beclean . 
 

 
17. CULTURA 
 
Biblioteca orăşenească Liviu Rebreanu 
 
         Personalul bibliotecii (2 angajaţi, ambii pe posturi de execuţie în cadrul specialităţii şi 
ambii funcţionari publici cu studii superioare) au desfăşurat în tot cursul anului 2015 activităţi cu 
caracter biblioteconomic, de informare şi depozitare informaţională, precum şi o serie de 
activităţi culturale menite să asigure utilizatorilor bibliotecii o bună informare culturală şi o 
alternativă comunitară a manifestării publice a culturii scrise.  
       Iată şi câteva date statistice care exprimă activitatea bibliotecii pe anul 2016: Raportat la 
populaţia oraşului (10.404 loc.) indicii de activitate ai bibliotecii se prezintă astfel: Biblioteca 
dispune la sfârşitul anului 2016 de un număr total de cărţi şi periodice legate de 38.972 
vol.(unităţi de bibliotecă). Dintre acestea 16 au intrat în zestrea bibliotecii în cursul anului 2016 
(din donaţii, repartiţie guvernamentală sau achiziţie directă) fiind apoi în totalitate prelucrate 
(inventariere, cotare, clasificare, catalogare) şi puse în circuitul informaţional la dispoziţia 
cititorilor. O parte dintre acestea au fost oferite utilizatorilor prin împrumut bibliotecar cu acces 
liber la raft (34.485) restul fondului fiind utilizat în regim de sală de lectură. 
        Dealtfel s-a pus un accent deosebit în anul 2016 pe activitatea la sala de lectură şi ca o 
măsură de conservare fizică a fondului de carte precum şi ca încurajare a lecturii. În acest sens 
merită amintită şi foarte buna colaborare cu  marea majoritate a profesorilor şi a celorlalte 
categorii de specialişti cuprinşi în programe de instruire educaţională la diferite niveluri. 
Dealtfel, tocmai de aceasta, în biblioteca oraşului au avut loc în cursul anului 2016 lecţii deschise 
dar şi lecţii axate pe interdisciplinaritate tematică, pe prezentare de către personalul bibliotecii a 
cărţii ca produs cultural dar şi ca expresie ori canal de comunicare publică. 
        Din totalul populaţiei oraşului, 2284 de persoane sunt utilizatori înscrişi ca utilizator şi 
deserviţi de personalul bibliotecii (17 au fost noi înscrişi iar 884 doar vizaţi în 2016). Aceştia au 
fost cuprinşi într-un număr de 9.548 de tranzacţii de împrumut.          
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       Utilizatorii bibliotecii au efectuat în cursul anului 2016, 8.875 vizite active (de împrumut, de 
solicitare bio-bibliografică, de lecturare a presei, de participare la manifestări culturale 
organizate în bibliotecă) ceea ce reprezintă şi indicele de frecvenţă în utilizarea bibliotecii. 
Personalul bibliotecii a mai oferit în cursul anului 2016 şi alte servicii de informare publică: (48 
de rezervări de titluri, 12 de cereri de informaţii rezolvate din tot atâtea solicitate, 124 de 
referinţe şi bibliografii rezolvate din 124 solicitate)  La această activitate se adaugă implicarea 
personalului bibliotecii într-un număr de 14 evenimente culturale ( 4 expoziţii de carte, şi 10 
lansări de carte ori dezbateri culturale) la care au luat parte un număr total de 528 de participanţi.  
 
Casa Orăşenească de Cultura „ Radu Săplăcan” 
 

Conform prevederilor OUG 118/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Legea nr.143 din 
2007 și a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean, Casa de Cultură ”Radu Săplăcan” 
funcţionează ca instituţie de cultură sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beclean şi a 
Primăriei oraşului Beclean, având gestiune proprie şi fiind finanţată din venituri extrabugetare și 
din alocaţii de la bugetul local, capitolul: Cultură. 

I. Componenţa Casei de Cultură ”Radu Săplăcan” Beclean 
Pe lângă personalul salariat, pentru a se asigură o desfăşurare optimă activităţilor Casei 

de Cultură cuprinse în forme și tipuri diversificate, instituţia mai este deservită de un corp de 
colaboratori permanenţi, de diverse specialităţi precum: solişti vocali și instrumentişti, maeştri de 
dans, prezentatori de spectacole și concerte etc., care contribuie la organizarea şi desfăşurarea în 
condiţii optime, la un nivel calitativ ridicat a tuturor evenimentelor culturale şi a activităţilor 
Casei de Cultură ”Radu Săplăcan” Beclean. 

II. Obiectul de Activitate 
Casa de Cultură ”Radu Săplăcan” Beclean îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

legislaţia în vigoare - prevederile OUG 118/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin Legea nr.143 din 
2007 şi cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură ”Radu 
Săplăcan” Beclean și derulează activităţi cultural - artistice, distractive şi recreative pentru toţi 
cetăţenii orașului Beclean, indiferent de vârstă, naţionalitate, religie sau profesie 
(festivaluri,spectacole,concerte,târguri,expoziţii temporare, lansări de carte etc.) de informare şi 
educaţie permanentă. 

III. Obiective Specifice 
❖ organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural - artistice şi de educaţie permanentă; 
❖ conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale 
patrimoniului cultural naţional şi universal; 
❖ organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, 
inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului; 
❖ organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborarea de 
monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; 
❖ organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică etc.; 
❖ organizarea de spectacole artistice. 

IV. Activităţi 
➢ organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice; 
➢ promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară 
contemporană locală; 
➢ organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a 
valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi aparţinând patrimoniului naţional şi 
universal; 
➢ organizează şi susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri 
folclorice, susţine participarea formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau 
naţional; 
➢ propune Centrului Judeţean de Cultură Bistrița obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale 
patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate; 
➢ organizează şi susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente, elaborează 
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monografii şi lucrări de prezentare turistică; 
➢ asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale; 
➢ alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

V.     Sinteza activităţilor pe anul 2016 
 Pentru a răspunde într-o măsură tot mai însemnată la dezideratele culturale majore şi 

exigente ale populaţiei beclenare, pentru a asigura un climat cultural de impact pentru turiştii 
Becleanului (Băile Figa), pentru a asigura actului cultural standarde europene, Casa de Cultură a 
oraşului Beclean şi-a stabilit următoarele obiective pentru anul 2016: 

- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale, 
ale patrimoniului naţional şi universal prin organizarea de manifestări şi spectacole proprii la 
care vor fi invitate şi alte formații artistice din județ şi din tară, în aşa fel încât activitatea 
ansamblului să nu cunoască nici o perioadă de stagnare şi dând totodată posibilitatea afirmării în 
scenă a tinerilor; 

- organizarea şi susţinerea formaţiilor artistice de amatori la nivel de profesionişti 
asigurarea participării acestora la manifestări locale și naţionale de atracţie pentru spectatori şi la 
manifestări cultural-artistice internaţionale, prin intermediul Federaţiei Internaţionale de Folclor, 
al cărui membru activ este din anul 2007; 
           - realizarea de programe de parteneriat cu unităţile şcolare din oraş; 
           - selecţionarea şi pregătirea continuă, pe baza unui program riguros întocmit, a soliştilor, 
dansatorilor şi a orchestrei; 
           - montarea de noi dansuri din zonă sau din alte regiuni ale ţării. 
         În anul 2016, activităţile Casei de Cultură „Radu Săplăcan” Beclean,  s-au concentrat în 
mare parte pe organizarea de spectacole folclorice, spectacole tematice în colaborare cu 
instituţiile de învăţământ din oraş, manifestări culturale cu diferite ocazii, participarea 
Ansamblului Folcloric “Someşul” Beclean la evenimente cultural – artistice atât în ţară, cât şi 
peste hotare, precum şi susţinerea soliştilor vocali în reprezentarea ansamblului la diferite 
emisiuni de folclor locale şi naţionale. 

Profesionalismul şi calităţile umane ale membrilor ansamblului au fost de fiecare dată la 
un înalt nivel, fapt reflectat de numeroasele aprecieri ale organizatorilor de evenimente culturale 
şi de prestigioasele premii obţinute de-a lungul timpului, şi mai cu seamă în anul 2016. 

Prin activitatea artistică externă colectivul Ansamblului folcloric “Someşul” Beclean s-a 
dovedit a fi un eficient şi prestigios ambasador al artei tradiţionale româneşti în străinătate, 
obţinând întotdeauna aprecieri superlative, materializate şi în numeroase premii şi distincţii. 
 
De pe scenă adunate … 
 
                      8 martie 2016                                                          15 mai 2016 – Maialul 
năsăudean  
         Spectacol dedicat Zilei Femeii                                               Ziua costumului național - 
Năsăud  
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          24 mai  2016 – ”Românii au talent”                                              10 iunie 2016 
                            Beclean                                                                          Băile Figa 

 
                   19 iunie 2016                                                                            3 iulie 2016 
         Înstruțatul boului – Figa                                               Spectacol folcloric Sita – Spermezeu 
      

         
               

    Turneu artistic Siepraw – Polonia                                    Zilele Orașului Beclean  
                          24-31 iulie 2016                             20, 21 august 2016                                                 
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                  Târgul mare al Bistriței                                                      Zilele Comunei Monor 
                      28 august 2016                                                                 4 septembrie 2016 
 

       
  
                                                         
                ”Nunta Zamfirei” – Coșbuc                         Turneu – Egipt – Cairo, Peninsula Sinai 
                    18 septembrie 2016                                  20 septembrie 2016 – 3 octombrie 2016 
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1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
                                       
                               Beclean                                                                București 
 

      
 
 
”Cete de îngeri coboară” Catedrala                            Festivalul de colinde și obiceiuri străbune                             
 ortodoxă "Sfântul Apostol Andrei"                                                  Vișeu, Maramureș     
               13 decembrie 2016                                                          19 decembrie 2016 

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 

                
 

 
 
Festivalul de tradiții și obiceiuri                               Concert de colinde – Centrul de Plasament 
               ”Rădăcinile eternității”- Bistrița                                                        Beclean 
                       22 decembrie 2016                                                        22 decembrie 2016 

                   
     
    
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

   Colinde la Primăria Orașului Beclean                                    Festivalul de colinde – Mărișelu                                                               
                 23 decembrie 2016                                                           27 decembrie 2016 

             
 

 
Promovarea Ansamblului Folcloric Someșul Beclean prin participarea soliștilor la diferite 

emisiuni folclorice locale, regionale şi naţionale (As Tv , Focus TV, Etno TV, Hora TV, Favorit 
TV, TVR Cluj, etc). 

 
 
 Marius Varga – Finala Next Star Antena 1                                          Filmări TVR – De Florii  

                
                                                          
                                                        
 
                                                        Emisiune As –TV Bistrița 
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Filmări Etno –TV 
 

    
                           
 
        Filmări de Crăciun -TV – Bistrița                      Filmări de Crăciun – Favorit TV 
 

       
 
 
 

Filmări Revelion – Favorit TV 
 

 
                                              

Filmări Revelion - Etno TV 
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Cetăţeanul - partener al administraţiei. 
 În fiecare zi, prin activitatea tuturor birourilor şi serviciilor din Primărie, prin activitatea 

tuturor funcţionarilor publici şi ai tuturor angajaţilor instituţiei noastre, construim un model de 

bună guvernare în care cetăţeanul este partenerul administraţiei.  

Şi în anul 2016 au fost eliberate peste mii de documente în folosul cetăţenilor oraşului 

Beclean (certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism, autorizaţii de 

construire/desfiinţare, prelungiri autorizaţii de construire/desfiinţare, certificate de atestare a 

edificării construcţiei, avize de comisie de urbanism, confirmarea desfiinţării, dovezi de luare în 

folosinţă, avize siguranţa circulaţiei, autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de spargere, 

certificate de înregistrare mopede şi utilaje, radieri mopede şi utilaje, avize pentru organizări de 

şantier, acorduri de funcţionare, carnete de producător, autorizaţii de funcţionare, etc.). Folosim 

noile tehnologii pentru a face din  oraşul nostru un oraş mai „inteligent” în termeni de soluţii 

pentru multiplele probleme care apar într-o aglomerare urbană, dar şi pentru a da prilejul 

cetăţenilor să se exprime. 

Misiunea Primăriei Oraşului Beclean este de a fi în slujba nevoilor comunităţii locale, 

furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional, respectând 

valori precum: respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, 

spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse şi responsabilitate socială.  

Primarul Oraşului Beclean, Viceprimarul Oraşului Beclean, Secretarul Oraşului Beclean, 

Directorul Economic al Primăriei, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o 

structură funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local 

şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Vă mulţumim şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la 

dezvoltarea comunităţii locale şi vă invit să vă implicaţi în continuare în proiectele administraţiei 

publice locale, pentru ca, împreună, să facem din  Beclean oraşul în care ne bucurăm să trăim. 
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