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INTRODUCERE 

1. OBIECTUL STUDIULUI 

Elaborarea Studiului de fundamentare privind tipurile de proprietate face parte din demersul 

amplu de actualizare a Planului Urbanistic General și RLU al comunei Josenii Bârgăului, din 

județul Bistrița-Năsăud. Studiul este reprezentat prin elaborarea unor analize și prognoze ele 

reflectând asupra situației existente și evidențiind disfuncționalitățile comunei. De asemenea 

studiul trebuie să se concentreze și asupra propunerilor și priorităților care vor fi adresate în 

noul PUG. 

Studiul de față se bazează pe informații publice (documente de raportare și informare a 

publicului, planuri și documente strategice locale) și date oficiale furnizate de autoritățile 

locale. Informațiile cuprinse vor defini direcțiile și principiile ce vor sta la baza Planului 

Urbanistic General al comunei Josenii Bârgăului pentru armonizarea principalelor domenii de 

activitate cu utilizarea rațională a resurselor naturale, în scopul dezvoltării durabile a 

comunei. 

Subiectul principal al acestui studiu de fundamentare este Proprietatea, un concept complex 

cu o încărcătură filosofică, economică și juridică. 

În sens juridic proprietatea reprezintă „dreptul de a utiliza şi de a dispune de un bun, într-un 

mod excesiv şi absolut, si absolut, însă în limitele determinate de lege.”(codul Civil). 

În sens economic, proprietatea poate fi definită ca totalitatea relațiilor dintre oameni în 

legătură cu bunurile, relații legate de norme istoricesc determinate pe plan social. 

Conform Codului civil art. 555 conținutul dreptului de proprietate privată „Proprietatea 

privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, 

absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.” 

• dreptul de posesiune = dreptul de dominație directa a proprietarului asupra bunului; 

• dreptul de dispoziție = dreptul proprietarului de a dispune, în funcție de propriile 

dorințe, de obiectul proprietății;(în limitele legilor existente); 

• dreptul de utilizare = dreptul proprietarului de a folosi bunul așa cum consideră 

acesta; 

• dreptul de uzufruct = dreptul proprietarului de a se folosi de rezultatele obținute prin 

folosirea bunurilor aflate în proprietate; 

Înstrăinarea drepturilor proprietății se realizează prin : vânzare , donație, moștenire, 

concesiune. 
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2. SOLICITĂRILE TEMEI PROGRAM  

Un concept fundamental în elaborarea studiului de fundamentare și în actualizarea Planului 

urbanistic General este dezvoltarea durabilă, ea trebuie să satisfacă toate exigențele 

contemporane ale fiecărui domeniu în parte , economic, social, cultural, ecologic, etc. 

În vederea elaborării studiului s-a ținut cont de o serie de principii de abordare: 

• lucru în echipă pluridisciplinară: în acest sens echipa de proiect cuprinde specialiști cu 

experiență din domeniul urbanismului , geografiei, hidrogeologiei, instalațiilor, topografiei; 

• consultarea specialiștilor din domeniu: au fost realizate pe parcursul elaborării 

studiului mai multe întâlniri de lucru. 

Metodele de lucru a constat în principal în: 

• analize documentare; 

• analiza cadrului legislativ; 

• analize și prelucrări date statistice; 

• reprezentări și analize grafice. 

Studiul de fundamentare privind tipurile de proprietate urmărește: 

• reactualizarea registrului cadastral al comunei Josenii Bârgăului, al suprafeței 

intravilane pentru total comuna Josenii Bârgăului. 

• reactualizarea registrului cadastral al suprafețelor extravilane și intravilane pentru 

total comuna Josenii Bârgăului. 

Sub aspectul structurilor și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru Comuna Josenii 

Bârgăului sunt relevante: 

• Strategii și planuri de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud; 

• Strategii și planuri de dezvoltare ale Regiunii Nord-Vestică; 

• Strategii și planuri naționale care vizează zonele rurale 

3. CADRUL LEGISLATIV 

TEMEIUL LEGAL privind conținutul cadru al PUG şi RLU: 

A. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare: art. 46, art. 46^1, art. 48^1, art. 49 

B. ORDINUL MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentațiilor de urbanism: art. 17, art.23, Anexa 2 
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C. Ordinul MLPAT nr.13N/ 1999 - metodologia de elaborare şi conținutul cadru al PUG şi 

RLU 

D. ORDINUL ANCPI nr. 700 / 2014 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară 

E. Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea 

teritoriului şi urbanism (P.A.T.U.) 

TEMEIUL LEGAL ce vizează aria de activitate a studiului de fundamentare: 

1. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu actualizările și modificările ulterioare. 

2. Legea Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia 

3. Hotărârea Guvernului Nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor 

privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate 

privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii 

4. SCURTĂ PREZENTARE A U.A.T.  

Județul Bistrița-Năsăud este situat în partea nordică a României, fiind încadrat de 

următoarele județele: în vest județul Cluj, în nord județul Maramureș, în est județul Suceava 

iar în sud județul Mureș. 

Parte componentă a regiunii de dezvoltare Nord-Vest, județul Bistrița Năsăud are o 

suprafață totală de 5 355 km2 și o populație stabilă de 277 861 locuitori. Din punct de 

vedere al structurii administrativ-teritoriale, județul Bistrița-Năsăud are în componența sa 

• 1 municipii: Bistrița(reședință județ); 

• 3 orașe: Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi 

• 58 de comune  

Comuna Josenii Bârgăului este situată pe râul Bistrița Ardeleană, afluent al râului Șieu, în 

partea de nord-est a Dealurilor Bistriței, la poalele de nord-vest ale Munților Căliman, la o 

distanță de 18 km de municipiul Bistrița, reședința de județ. Comuna are în componență 

patru sate: Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului şi Strâmba.  

Vecinătățile teritoriului comunei sunt: 

• La nord comuna Ilva Mică 

• La est Prundu Bârgăului 
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• La sud est comuna Bistrița Bârgăului 

• La sud și vest comuna Livezile 

• La nord vest comuna Feldru 

Din punct de vedere administrativ, comuna Josenii Bârgăului este formată din 4 sate. 

• Localitatea Josenii Bârgăului– sat reședință de comună; 

• Localitatea Rusu Bârgăului; 

• Localitatea Mijlocenii Bârgăului; 

• Localitatea Strâmba; 

Distanța către municipiile și orașele din județul Bistrița-Năsăud: 

• Bistrița: 18 km; 

• Beclean: 52 km; 

• Năsăud: 37 km; 

• Sângeorz-Băi: 24 km; 

• Maieru: 30 km; 

• Rodna: 36 km; 

• Feldru: 22 km. 

Principalele căi rutiere din cadrul comunei Josenii Bârgăului sunt, după cum urmează: 

• Din drumul European E58 (drum național DN 17) Bistrița – Vatra Dornei 

• Din drumul județean DJ 172C (Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică) 

Pe raza comunei se află căi de comunicație feroviare, aceasta fiind străbătută de linia 

feroviară Bistrița – Bistrița Bârgăului, cu halte în: Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului și un 

punct de oprire CFR în satul Mijlocenii Bârgăului .Cea mai apropiată gară aflându-se la 17 km 

în municipiul Bistrița 

O conectivitate bună cu exteriorul poate reprezenta una dintre cele mai importante premize 

de dezvoltare locală. Îmbunătățind căile de acces ale produselor și producătorilor la 

principalele piețe de desfacere externe putem încuraja potențialul de cooperare al acestora 

în cadrul teritoriului. 
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PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 

1. PRORPIETATEA PUBLICĂ  

DOMENIUL PUBLIC- cuprinde totalitatea bunurilor care constituie obiectul dreptului de 

proprietate publică al statului sau unităților administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau 

prin natura lor sunt de uz sau de interes public şi care sunt dobândite prin modurile 

prevăzute de lege. 

Diferența între proprietatea publică și domeniul public, cele două nu sunt sinonime. 

Noțiunea de proprietate publică se referă la drept subiectiv iar noțiunea de domeniu public 

se referă la bunurile care constituie obiectul dreptului de proprietate publică. 

În funcție de subiectele dreptului de proprietate, acesta poate fi de interes: 

▪ Teren aflat în domeniul public de interes național 

▪ Teren aflat în domeniul public de interes județean 

▪ Teren aflat în domeniul public de interes local 

Listă cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților 

administrativ-teritoriale conform LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia: 

I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri:  

• bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ;  

• spațiul aerian;  

• apele de suprafață, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele 

subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogățiile lor naturale şi cu 

potențialul energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime, căile 

navigabile interioare; 

• pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 

producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 

neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național şi 

nu sunt proprietate privată; 

• terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 

terenurile obținute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; 

terenurile institutelor şi stațiunilor de cercetări științifice şi ale unităților de învățământ 

agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de semințe şi de material săditor din 

categoriile biologice şi de animale de rasă; 

• parcurile naționale; 
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• rezervațiile naturale şi monumentele naturii; 

• patrimoniul natural al Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

• resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu 

platoul continental; 

• infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă; 

• tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalațiile aferente acestuia; 

• drumurile naționale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, 

principale, secundare; 

• canalele navigabile, cuvetele canalului, construcțiile hidrotehnice aferente canalului, 

ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranță de pe malurile 

canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea; 

• rețelele de transport al energiei electrice; 

• spectre de frecvenţă şi rețelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii;  

• canalele magistrale şi rețelele de distribuţie pentru irigații, cu prizele aferente; 

• conductele de transport al țițeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale; 

• lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a 

energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu tranșe pentru 

atenuarea undelor de viitură; 

• digurile de apărare împotriva inundațiilor; 

• lucrările de regularizare a cursurilor de ape; 

• cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor; 

• porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate 

acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi 

pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii şi șenale de acces, drumuri 

tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe 

malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație; 

• terenurile destinate exclusiv instrucției militare; 

• pichetele de grăniceri şi fortificațiile de apărare a ţării; 

• pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-

debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate; 

• statuile şi monumentele declarate de interes public naţional; 



 8 

• ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice; 

• muzeele, colecțiile de artă declarate de interes public naţional; 

• terenurile şi clădirile în care își desfăşoară activitatea: Parlamentul, Președinția, 

Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale şi 

instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești şi parchetele de pe lângă 

acestea; unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale 

serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Direcției generale a penitenciarelor; 

serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepţia celor dobândite din 

venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. 

II. Domeniul public judeţean este alcătuit din următoarele bunuri: 

• drumurile județene; 

• terenurile şi clădirile în care își desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul 

propriu al acestuia, precum şi instituțiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, 

muzee, spitale județene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes 

public naţional sau local; 

• rețelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi 

staţiile de tratare cu instalaţiile, construcțiile şi terenurile aferente acestora. 

III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele 

bunuri: drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

• pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele 

de agrement; 

• lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

• rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi 

epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcțiile şi terenurile aferente; 

• terenurile şi clădirile în care își desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 

precum şi instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, 

spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 

• locuinţele sociale; 

• statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

• bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 

declarate de interes public naţional; 

• terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 

dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
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• cimitirele orășenești şi comunale. 

În zona de studiu, în intravilan existent, se găsesc următoarele tipuri de proprietate asupra 

terenurilor: 

Proprietate publică 

• terenuri proprietate publică de interes național (DN17, Halta Josenii Bârgăului); 

• terenuri proprietate publică de interes Județean(drumul județean DJ 172C) 

• terenuri proprietate publică de interes comunal/local (drumurile comunale, 

drumurile sătești, Poliție, Primărie, Consiliul local, Scoală generală, Cămin cultural etc ); 

2. PROPRIETATE PRIVATĂ  

DOMENIUL PRIVAT este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

persoanelor juridice și ale statului sau unităților administrativ-teritoriale și care nu fac parte 

din domeniul public. 

Domeniul privat este format din bunurile mobile și imobile care, potrivit legii sau prin natura 

lor, nu sunt de uz sau de interes public, aflate sau intrate în proprietatea statului sau a 

unităților administrativ teritoriale prin căile și mijloacele prevăzute de lege. Asupra acestor 

bunuri, statul sau unitățile administrativ-teritoriale au un drept de proprietate privată. 

În funcţie de subiectele dreptului de proprietate, acesta poate fi de interes: 

• Terenuri proprietate privată de interes național 

• Terenuri proprietate privată de interes județean 

• Terenuri proprietate privată de interes local 

• Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 

Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra 

bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu 

dispune altfel. 

În cazul domeniului privat al unităților administrativ teritoriale este important să reținem: 

consiliile locale și cele județene pot hotărî ca bunurile care le aparțin să fie date în 

administrarea Regiilor Autonome și instituţiilor publice, să fie concesionate sau să fie 

închiriate. Tot ele sunt decizia de hotărâre în contractele de vânzare și cumpărare a 

bunurilor ce le aparțin.. Vânzarea, concesionarea, închirierea se fac prin licitație publică 

organizată în condițiile legii. 

Actele juridice privind înstrăinarea bunurilor aparținând domeniului privat al județelor, 

orașelor sau comunelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate 

în indiviziune cu acest domeniu privat, renunțările la drepturi sau recunoașterile de drept în 
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favoarea terțelor persoane se pot încheia numai pe baza de expertiză însușită de consiliul 

local sau județean 

• Terenuri proprietate privată de interes național (Calea ferată) 

• Terenuri proprietate privată de interes județean 

o Pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului NU se regăsesc terenuri de interes județean 

aflate în proprietate privată. 

• Terenuri proprietate privată de interes local (terenuri proprietate privată a UAT 

Josenii Bârgăului) 

• Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice (Suprafețele de teren 

aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice din comuna Josenii Bârgăului) 
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DISFUNCȚIONALITĂȚI  

• În lipsa planurilor urbanistice zonale pentru suprafețele anterior introduse în 

intravilan duc la dezvoltări haotice ale fondului construit fără retrageri obligatorii, lipsa 

aliniamentelor lipsa rezolvării reţelelor edilitare astfel încât să fie la maximum exploatate, 

precum şi lipsa drumurilor de deservire pentru noile parcele care să creeze un flux avantajos 

pentru derularea traficului rutier. 

MĂSURI NECESARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ  

• actualizarea bazei topografice pentru întreg teritoriul comunei Josenii Bârgăului; 

• revizuirea configurației și suprafețelor intravilanului comunei Josenii Bârgăului; 

• asigurarea amplasamentelor necesare dezvoltării zonei de locuit și realizării 

obiectivelor de utilitate publică în perspectiva ocupării raționale a teritoriului intravilan și 

implicita creșterii numărului de locuitori; 

• asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, 

prin punerea în posesia cetățenilor a parcelelor de teren agricol, creează premise noi, de 

dezvoltare a sectorului particular în economia agricolă; 

• stabilirea limitei teritoriului intravilan, organizarea armonioasă a zonelor funcționale 

în teritoriul intravilan propus, asigurarea legăturilor între zonele funcționale. 

• rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectiva a unor obiective de interes 

public; 

• se va avea în vedere ca terenurile pe care se vor amplasa construcțiile viitoarelor 

lucrări aferente obiectivelor e utilitate publică, să fie trecute în domeniul public al unității 

administrativ-teritoriale. 
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CIRCULAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR ȘI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

Planul urbanistic general este pus la punct cu luarea în calcul a tuturor obiectivelor de 

utilitate publică ca bază de date necesare administrației cu marcarea pe plan la scara 

1/6000. 

Ținerea la zi a acestei evidenței este extrem de importantă deoarece pot exista schimbări și 

modificări a unor apartenența și procesului de privatizare. 

Studiul asupra situației terenurilor s-a efectuat pe baza datelor furnizate de O.C.P.I. Bistrița-

Năsăud și de către Primăria comunei Josenii Bârgăului, evidențiindu-se următoarele tipuri de 

proprietăți ale terenurilor și anume: 

• terenuri domeniul public de interes național, județean și local; 

• terenuri domeniul privat al administrației locale; 

• terenuri domeniul privat al persoanelor fizice. 

Propunerile de dezvoltare ale comunei Josenii Bârgăului au fost fundamentate și de 

distribuția în teritoriu a categoriilor de terenuri de mai sus. 

Astfel, față de caracteristica distribuției existente a categoriilor de terenuri pe proprietari a 

rezultat viitoarea circulație a terenurilor în funcție de proprietarul actual și de destinația 

propusă prin P.U.G. pentru terenurile respective. 

Servituțile de utilitate publică ce afectează destinația terenurilor: 

• servituți privind protejarea patrimoniului (natural şi construit); 

• servituți privind protecţia sănătății oamenilor, a echipării edilitare, a magistralelor de 

transport utilități şi a căilor de comunicație. 

În funcție de necesitățile realizării obiectivele aprobate, terenurile sunt supuse circulației 

juridice între deținători, în vederea realizării noilor obiective de utilitate publică; 

• terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public; 

• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat; 

• terenuri aflate în domeniul public destinate cedării administraţiei, concesionării sau 

închirierii; 

• terenuri aflate în domeniul privat destinate schimbului. 

1. SITUAȚIA CIRCULAȚIEI TERENURILOR PE TIPURI DE PROPRIETATE  

În vederea realizării noilor obiective de utilitate publică sunt vizate, în vederea schimbului 

sau cedării către administrație, terenuri aflate în domeniul privat, destinate creării de noi 

străzi din zonele de locuințe nou introduse în intravilan. 
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Propunerile de organizare urbanistică conţin elemente suficiente care să permită prin 

Regulamentul aferent PUG realizarea obiectivului solicitat, astfel încât certificatele de 

urbanism şi autorizațiile de construire să se poată elibera pe baza acestei lucrări. 

Posibilitatea de dezvoltare a localităţii se referă la amenajări funcționale, centru de interes 

general. 

Rezerva de zone de locuit, zone de interes public, zone de agrement şi odihnă, este absolut 

necesară pentru politica de dezvoltare a localităţii. 

Pentru suprafețele incluse în intravilan cu destinații de zonă de locuit, zonă de dotări, zone 

de agrement, se impun restricții de construcție până la elaborarea de studii de specialitate 

PUZ-PUD, urmând ca după avizarea acestuia, restricția de construcţii să devină nulă.  

2. OBIECTIVE DE UTILIATE PUBLICĂ  

Lista obiectivele de utilitate publică existente și funcționale din Comuna Josenii Bârgăului: 

Loc. Josenii Bârgăului: 

TRANSPORT 

• Gara comuna Josenii Bârgăului 

EDILITARE ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

• Stație de pompare  

• Stație de epurare 

• Cimitir Vechi  

• Cimitir Nou 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

• 1 Școala Generală Josenii Bârgăului  

SĂNĂTATE 

• 1 Dispensar uman 

• 1 Dispensar animale 

ADMINISTRAȚIE 

• Sediu Primărie, Consiliul Local, Poliție 

• Poștă 

CULTURĂ ȘI CULTE 
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• Cămin Cultural 

• 1 Biserică Ortodoxă Josenii Bârgăului 

• 1 Biserică Penticostală 

• Muzeul sătesc  

• Zonă agrement teren fotbal 

COMERȚ 

• magazine cu profil mixt, alimentare și nealimentare 

• baruri și restaurante 

 

Loc. Mijlocenii Bârgăului: 

EDILITARE ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

• Cimitir Vechi 

• Cimitir Nou 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

• 1 Școala Generală Mijlocenii Bârgăului  

• Grădiniță Mijlocenii Bârgăului  

CULTURĂ ȘI CULTE 

• Cămin Cultural 

• 1 Biserică Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului 

• 1 Biserică Penticostală 

COMERȚ 

• magazine cu profil mixt, alimentare și nealimentare 

• baruri și restaurante 

• pensiuni 

• sală evenimente 
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Loc. Rusu Bârgăului: 

EDILITARE ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

• Cimitir  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

• 1 Școala Generală „Vasile Bob-Fabian” Rusu Bârgăului  

• Grădiniță Rusu Bârgăului  

CULTURĂ ȘI CULTE 

• Cămin Cultural 

• 1 Biserică Ortodoxă  

• 1 Biserică Penticostală 

COMERȚ 

• magazine cu profil mixt, alimentare și nealimentare 

• baruri și restaurante 

• Supermarket  

 

Loc. Strâmba: 

EDILITARE ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

• Rezervor pentru alimentare cu apă  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

• 1 Școala Generală Strâmba  

CULTURĂ ȘI CULTE 

• Mănăstirea Sf. Ierarh Spiridon 

COMERȚ 

• magazine cu profil mixt, alimentare și nealimentare 

• baruri și restaurante 

• pensiuni 
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POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE  

Principii ale dezvoltării locale durabile: 

• cetățenii trebuie să se afle în centrul tuturor inițiativelor de dezvoltare; 

• comunităţile umane trebuie încurajate să-și recunoască valorile culturale, morale şi 

spirituale; 

• capacitatea comunităților de autodeterminare se dezvoltă prin respectarea 

drepturilor la propria dezvoltare; 

• este esențială comunicarea între autoritățile locale și cetățeni, participarea 

democratică a acestora la luarea deciziilor; 

• conservarea și protecția mediului înconjurător se bazează pe crearea și dezvoltarea 

conștiinței comunitare ecologice; 

• încurajarea dezvoltării instituționale se realizează prin construirea unui sistem de 

colaborare între factorii implicați în dezvoltarea locală – învățământ, sănătate, servicii 

publice diverse, instituții descentralizate ale statului și nu în ultimul rând prin parteneriatul 

cu mediul privat. 

 

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE LOCALĂ: 

• punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu; 

• reabilitarea și dezvoltarea zonelor publice; 

• punerea în valoare a tradițiilor, asumarea și definirea unei identități multiculturale și 

promovarea acesteia; 

• promovarea evenimentelor culturale și folclorice, promovarea turistică a comunei; 

• concretizarea traseelor turistice și dezvoltarea infrastructurii publice în zonele 

turistice; 

• crearea și dezvoltarea unor centre etnografice/ turistice și integrarea acestora în 

circuitul turistic; 

• dezvoltarea structurilor de primire turistică; 

• dezvoltarea resurselor umane, ca suport al creșterii economice, prin asigurarea 

oportunităților de instruire și formare care să răspundă cerințelor de pe piața muncii; 

• dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul agriculturii ecologice şi 

convenţionale; 

• valorificarea de energie din surse regenerabile; 
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• dezvoltarea proiectelor în domeniul eficienței energetice;  

• accesarea și implementarea proiectelor integrate din fonduri europene și naționale; 

• crearea de noi zone verzi și de recreere, extinderea, întreținerea și reabilitarea celor 

existente. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

În etapa ulterioară prezentei, la faza de PUG propriu-zis, pentru comuna Josenii Bârgăului se 

recomandă ca pentru viitoarele propuneri urbanistice ce implică obiective de utilitate 

publică să se aloce terenuri ce se află în domeniul administrației publice locale, acolo unde 

condițiile tehnice permit iar acolo unde există restricții de proiectare să se găsească terenuri 

ce aparțin unuia sau doi proprietari privați, în scopul înlesnirii procesul de implementare a 

investițiilor propuse. 
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