CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA NĂSĂUD
CABINET PREŞEDINTE
Nr. 11425 din 18.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
asupra Proiectului de hotărâre privind elaborarea
Statutului județului Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002
privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată și completată
prin Legea nr. 96/2003, consiliile judeţene elaborează şi aprobă, în condiţiile
legii, statute proprii.
Potrivit art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002, statutul fiecărei
unități administrative teritoriale cuprinde date și elemente specifice, care au
rolul de a o individualiza în raport cu celelalte unități similare, privitoarea la:
- întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale;
- determinarea colectivităţii, date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare
documentară, evoluţia istorică;
- populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire
la componenţa etnică, precum şi la ocupaţie, defalcate pe localităţi
componente;
- localitatea de reşedinţă;
- autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;
- căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
- date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii,
sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
- principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură;
- serviciile publice existente;
- patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia;
- partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială.
În statut mai sunt precizate:
- rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii
nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
- numărul şi structura politică a membrilor consiliului județean, precum şi
data constituirii acestuia;

- criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau
străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor
persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau judeţul
respectiv, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste
persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu;
- organizarea de referendum asupra problemelor de interes deosebit din
unitatea administrativ-teritorială;
- alte forme de consultare direct a cetățenilor;
- condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice
române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali,
în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de
parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
- modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de
obiective de interes public local conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- însemnele specifice ale localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora, în
condiţiile legii.
Potrivit prevederilor legale mai susmenţionate, iniţiez Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu
următoarea structură pe capitole şi subcapitole:
CAP. I. – DESCRIEREA TERITORIULUI
1.1 Date de geografie fizică şi economică (așezare geografică, suprafaţa,
relieful, clima, structura geologică, flora, fauna)
1.2. Localităţile componente
1.3. Istoric (evoluţie istorică, atestare documentară, personalităţi istorice
şi contemporane ale judeţului, monumente istorice)
1.4. Însemnele judeţului
CAP. II. – POPULAŢIA JUDEŢULUI
CAP. III. – AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
3.1. Consiliul Judeţean
3.2. Rangul unităţilor administrativ-teritoriale şi reşedinţa judeţului
3.3. Serviciile publice deconcentrate şi alte structuri ale administraţiei
centrale organizate în judeţul Bistriţa-Năsăud
CAP. IV. – CĂI DE COMUNICAŢII
4.1. Infrastructura rutieră
4.2. Infrastructura feroviară
4.3. Alte rețele de transport și căi de comunicație
CAP. V. – PATRIMONIUL JUDEŢULUI
5.1. Patrimoniul public şi privat
5.2. Patrimoniul cultural și istoric
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CAP. VI. – INSTITUŢII DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI, CULTURII, SĂNĂTĂŢII,
ASISTENŢEI SOCIALE, SPORTULUI, MASS-MEDIA
6.1. Educaţie
6.2. Cultură
6.3. Sănătate
6.4. Asistenţa socială
6.5. Sport
6.6. Mass-media
CAP. VII. – ECONOMIA JUDEŢULUI
7.1. Industrie
7.2. Agricultură
7.3. Turism
CAP. VIII. – INSTITUŢIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI
JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
8.1. Instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
8.2. Societăţi comerciale a căror activitate este coordonată de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud
CAP. IX. – PARTIDE POLITICE, SINDICATE ŞI ONG-uri
9.1. Partidele politice
9.2. Organizaţiile sindicale naţionale reprezentate în judeţul BistriţaNăsăud
9.3. Asociaţii şi fundaţii din judeţul Bistriţa-Năsăud
CAP. X. – COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
10.1. Regiunea de Dezvoltare Nord–Vest (Regiunea de Dezvoltare 6)
10.2. Acorduri de cooperare şi înfrăţiri
10.2. Structuri asociative din care face parte Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud
CAP. XI. – ACORDAREA DE TITLURI ONORIFICE
CAP. XII. – ACORDAREA UNOR PREMII ŞI RECOMPENSE FINANCIARE
12.1. Acordarea unor premii şi recompense financiare
12.2. Acordarea de burse şi alocaţii băneşti
CAP. XIII. – CONSULTAREA CETĂŢENILOR
13.1. Referendumul local
13.2. Transparenţa decizională în administraţia publică
CAP. XIV. PRIORITĂŢI INVESTIŢIONALE ALE JUDEŢULUI
14.1. Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul judeţean
14.2. Infrastructură drumuri ce urmează a fi reabilitate în perioada
următoare
14.3. Proiecte finanţate din fonduri europene aflate în implementare în
perioada 2007-2013
14.4. Proiecte aflate în evaluare pentru finanţare din fonduri europene în
perioada 2007-2013
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14.5. Proiecte propuse pentru finanţare din fonduri europene pentru
perioada 2014-2020
Faţă de cele de mai sus, iniţiez Proiectul de hotărâre privind elaborarea
Statutului județului Bistriţa-Năsăud, în forma prezentată.

INIŢIATOR
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Moldovan Nicoleta / 2 exp.
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