
 

 

ROMANIA  

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al Oraşului Uricani pe anul 2016, pentru 

organizarea de catre Consiliul Local Uricani a activităţilor dedicate “Zilei Internationale a Copilului”  

 

 

Consiliul Local al Orașului Uricani, Județul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmită de Primarul Orașului Uricani prin care se 

propune consiliului local sa fie alocată suma 25.000 lei din bugetul local al Oraşului Uricani pe anul 

2016, pentru organizarea de catre Consiliul Local Uricani activităţilor dedicate “Zilei Internationale a 

Copilului”, văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local si raportul 

compartimentului de resort al primăriei; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin 1 si 2, lit. „b” si „d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 5 si 

ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata si 

completata ulterior;   

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

ART. 1. Aproba alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al Oraşului Uricani pe anul 2016, 

capitolul 67.02, “Cultura, Recreere si Religie“, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 1 Iunie, 

„Ziua Internationala a Copilului”. 

 

ART. 2. Activităţile dedicate Zilei Internationale a Copilului se vor organiza în zilele de 

28.05.2016 -  01.06.2016. 

 

ART. 3. La organizarea manifestărilor vor fi implicaţi factorii responsabili din oraş (Serviciul 

Poliţie Locala, Poliţia Oraşului Uricani, Postul de Jandarmerie Montană, Serviciul Salvital) care vor 

asigura ordinea, siguranţa şi asistenţa medicală pe parcursul desfăşurării tuturor activităţilor. 

Poliţia va întrerupe circulaţia pe Bulevardul Muncii doar pe durata desfășurării activitatilor. 

 

ART. 4. Programul activitatilor dedicate Zilei Internationale a Copilului va fi coordonat de 

Primaria Orasului Uricani cu sprijinul cadrelor didactice din localitate si este prezentat in anexa la 

hotarare. 

Vor fi organizate intreceri de cros, Cupa 1 Iunie pe Bulevardul Muncii, pe categorii de varsta si 

sex, concurs de role si fotbal baieti - Cupa 1 Iunie. 



La ora 19,30, in data de 28.05.2016, va avea loc o gala K1 demonstrativa pentru copii cu 

acordarea de premii pentru participanti si premierea copiilor cu rezultate deosebite la fazele nationale ale 

concursurilor de K1. 

Vor fi oferite de asemenea premii, cupe, diplome. 

Se vor premia totodata si patru elevi care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele scolare, cu 

suma de 500 lei fiecare. 

Suma de 4000 lei va fi folosita pentru achizitionarea de ciocolata care va fi distribuita copiilor si 

elevilor din cadrul  Liceului Tehnologic "Retezat" Uricani. 

 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Primarului 

Orașului Uricani, Serviciului Economic al Primăriei Uricani, Serviciului Poliţie Comunitară, Poliţiei 

Oraşului Uricani, Postului de Jandarmerie Montană, Serviciului Salvital şi presei. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  

JUD. HUNEDOARA  



ORAŞUL URICANI 
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H O T A R A R E A       N R .     41    /2015 

privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie pentru personalul didactic care isi 

desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din Orasul Uricani, care a solicitat punerea la dispozitie 

a unei locuinte si caruia nu i s-a putut oferi locuinta corespunzatoare 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Uricani, Jud. Hunedoara; 

 Analizând nota de fundamentare intocmita de Primarul Oraşului Uricani prin care se propune sa 

fie aprobata decontarea cheltuielilor de transport pe luna martie pentru personalul didactic care isi 

desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din Orasul Uricani, care a solicitat punerea la dispozitie 

a unei locuinte si caruia nu i s-a putut oferi locuinta corespunzatoare; 

 Avand in vedere Hotararea nr. 12/04.05.2015 a Consiliului de administratie al Liceului 

Tehnologic "Retezat" Uricani; 

 In conformitate cu prevederile art. 105, alin. 2, lit. "f" si ale art. 276 din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011 si ale Instructiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1 si 2, lit.  "b" si ale alin. 6, lit. "a", pct. 1, precum si ale art. 

45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

modificata si completata ulterior;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

            ART. 1. Aproba decontarea cheltuielilor de transport pe luna martie, pentru personalul didactic 

care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din Orasul Uricani, care a solicitat punerea la 

dispozitie a unei locuinte si caruia nu i s-a putut oferi locuinta corespunzatoare, conform anexei la 

prezenta hotarare. 

 

 ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Oraşului Uricani, Liceului  Tehnologic "Retezat" Uricani şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea în presa locală. 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 15 voturi „pentru”. 

 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar, 

 Flori Nelu-Danut 

ROMANIA  

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 



  

 

 

H O T A R A R E A      N R .    45    /2015 

privind organizarea manifestării cultural-tradiționala legata de sărbătorile creștine bisericești, naționale 

Înălțarea Domnului si Ziua Eroilor Neamului,  in data de 21.05.2015 

 

 

 Consiliul Local al Orașului Uricani, Județul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmită de Primarul Orașului Uricani prin care se 

propune sa fie organizata in data de 21.05.2015 manifestarea cultural-tradiționala legata de sărbătorile 

creștine bisericești, naționale Înălțarea Domnului si Ziua Eroilor Neamului, văzând raportul de avizare al 

comisiei de specialitate a consiliului local si raportul compartimentului de resort al primăriei; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2, lit. “b” si alin. 4, lit. ”a” si ale art. 45, alin. 1 si art. 

115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata 

si completata ulterior; 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

ART. 1. Aproba organizarea in data de 21.05.2015 in Orașul Uricani a manifestării cultural-

tradiționale legata de sărbătorile creștine bisericești naționale Înălțarea Domnului si Ziua Eroilor 

Neamului. 

 

 ART. 2. Stabilește programul de desfășurare a manifestărilor, după cum urmează: 

 

Ora 12,00 FESTIVITATEA DE COMEMORARE A EROILOR NEAMULUI 
Loc de desfășurare: Biserica Ortodoxa din Uricani, Monumentul Eroilor 

Neamului  

Suma alocata: 1.000 lei (achiziționare coroane). 

Ora 14,00 SPECTACOL CULTURAL ARTISTIC PREZENTAT DE CORUL 

BISERICESC 

Loc de desfăşurare: Biserica Ortodoxa din Uricani, Monumentul Eroilor 

Neamului  

Suma alocată: 1.000 lei (Premierea copiilor care susțin spectacolul) 

 

 ART. 3. Pentru organizarea manifestărilor se aproba alocarea din bugetul local al Orașului 

Uricani pe anul 2015, cap. 67.02, “Cultura, recreere si religie” a sumei de 2.000 lei. 

 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Primarului 

Orașului Uricani, Serviciului Economic al Primăriei Uricani, presei. 

 
Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 15 voturi „pentru”. 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar 

 Flori Nelu-Danut 
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JUD. HUNEDOARA  

ORAŞUL URICANI 



CONSILIUL LOCAL 

  

  

H O T A R A R E A      N R .    40    /2015 

privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au repartizat de către comisia socială 

constituită la nivelul Consiliului Local Uricani locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat în luna mai 

2015 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Uricani, Jud. Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmită de viceprimarul Oraşului Uricani prin care se 

propune sa fie aprobată lista cuprinzând persoanele cărora li s-au repartizat în luna mai 2015, de către 

comisia socială constituită la nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ de 

stat, văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local si raportul 

compartimentului de resort al primăriei; 

 In conformitate cu prevederile art. 30, alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 

114/1996; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2, lit. “d” si alin. 6, lit. „a”, pct. 17 si ale art. 45, alin. 1  

si art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată şi completată ulterior; 

  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 ART. 1. Aproba lista cuprinzând persoanele cărora li s-au repartizat în luna mai 2015, de către 

comisia socială constituită la nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ de 

stat, prezentată în anexa care face parte integrantă din hotărâre. 

 

 ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Oraşului Uricani; 

- Compartimentului Tehnic; 

- Presei; 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 14 voturi „pentru”. 

 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar 

 Flori Nelu-Danut 

ROMANIA  

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 



CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A      N R .    43    /2015 

privind modificarea Programului  de investitii pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al Oraşului Uricani, Judeţul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmita de Primarul Oraşului Uricani prin care se 

propune sa fie modificat Programul de investitii pe anul 2015; 

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificata si completata ulterior; 

In temeiul prevederilor art. 9, 10, ale art. 36, alin. 1 si 2, lit. ”b” si ale alin. 4, lit. „a” si ale art. 45 

si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, 

modificata si completata ulterior;   

 

H O T A R A S T E : 

 

ART. 1. Aproba modificarea Programului de investitii pe anul 2015 astfel cum este prezentat in 

anexa la hotarare si nota de fundamentare privind oportunitatea si necesitatea efectuarii unor cheltuieli 

asimilate investitiilor. 

 

ART. 2. Aproba intocmirea expertizei tehnice privind identificarea lucrarilor de intretinere ce 

trebuie executate la blocul 13, Str. Muncii, scarile C, D si E. 

 

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Oraşului Uricani, Serviciului Economic al Primăriei Uricani şi se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin 

publicare în presa si afişare în locurile publice din oraş. 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 10 voturi „pentru”. 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar 

 Flori Nelu-Danut 
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JUD. HUNEDOARA  
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CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O I E C T       D E      H O T A R A R E  

privind aprobarea punerii la dispozitia Asociatiei Perla Retezatului, cu titlu gratuit, a unui spatiu din 

incinta fostei Crese din Uricani 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Uricani, Judeţul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmita de Primarul Oraşului Uricani prin care se 

propune sa fie pus la dispozitia Asociatiei Perla Retezatului, un spatiu din incinta fostei Crese din 

Uricani, cu titlu gratuit; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2, lit. ”b” si ale alin. 4, lit. „a” si ale art. 45 si art. 115, 

alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, modificata si 

completata ulterior;   

 

H O T A R A S T E : 

 

ART. 1. Aproba punerea la dispozitia Asociatiei Perla Retezatului, cu titlu gratuit, a unui spatiu 

din incinta fostei Crese din Uricani. Spatiul este identificat in anexa la prezenta hotarare. 

 

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Oraşului Uricani, Serviciului Administrarea domeniului public si privat al orasului  şi se aduce la 

cunoştinţa cetatenilor prin publicare în presa si afişare în locurile publice din oraş. 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu ___ voturi „pentru”. 

 

 Uricani, la Initiator,  Avizat 

 13.05.2015                       Buhaescu Danut - primar Secretar 

 Flori Nelu-Danut 
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JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

PRIMAR 

 



 

 

D I S P O Z I T I A     N R .      216    / 2015 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Uricani 

in sedinţa ordinara pentru data de 19.05.2015, ora 16,00 

 

 

 

 Primarul Oraşului Uricani, Jud. Hunedoara; 

 In temeiul prevederilor art. 39, alin. 1, 3, 5 si 6 si ale art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior; 

 

 

 

D I S P U N E : 

 

 

 ART . 1. Se convoca Consiliul Local al Oraşului Uricani in şedinţă ordinară pentru data de 

19.05.2015, ora 16,00, şedinţa care va avea loc in sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Uricani si va avea 

următorul: 

 

 

P R O I E C T      A L    O R D I N I I     D E     Z I 

 

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punerii la dispozitia Asociatiei Perla 

Retezatului, cu titlu gratuit, a unui spatiu din incinta fostei Crese din Uricani 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat de către comisia socială constituită la nivelul Consiliului Local Uricani locuinţe cu chirie din 

fondul locativ de stat în luna mai 2015 

       Initiator: Braia Corneliu - viceprimar 

 

 3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna 

martie pentru personalul didactic care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din Orasul 

Uricani, care a solicitat punerea la dispozitie a unei locuinte si caruia nu i s-a putut oferi locuinta 

corespunzatoare 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 4. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului clădire 

„Centrală Termică Bucura I corpul nr. 2 (C2)", situat în Uricani, str. Aleea Brazilor, înscris în UAT 

Uricani,  CF nr. 61337 Uricani, nr. crt. A+1, nr. cadastral 943-945/3/44 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Programului  de investitii pe anul 2015 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 



 6. PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 17.930 lei din bugetul local al Oraşului 

Uricani pe anul 2015, pentru organizarea de catre Consiliul Local Uricani a activităţilor dedicate “Zilei 

Internationale a Copilului”  

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 7. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea manifestării cultural-tradiționala legata de 

sărbătorile creștine bisericești, naționale Înălțarea Domnului si Ziua Eroilor Neamului,  in data de 

21.05.2015 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

  

 

 Uricani, la  Primar,  Avizat 

 13.05.2015 Buhaescu Danut  Secretar,  

 Flori Nelu-Danut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUD. HUNEDOARA  



ORASUL URICANI 

PRIMAR 

 

 

I N V I T A T I E 

 

 

Domnului consilier _______________________________________ 

 

 

 

 In temeiul prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata, modificata si completata ulterior, va invitam sa participaţi la şedinţa ordinara a Consiliului 

Local al Oraşului Uricani, convocata prin Dispoziţia nr. 216 /2015 a Primarului Oraşului Uricani pentru 

data de 19.05.2015, ora 16,00 in sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Uricani, şedinţa care va avea 

următorul: 

 

 

P R O I E C T      A L     O R D I N I I     D E     Z I 

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punerii la dispozitia Asociatiei Perla 

Retezatului, cu titlu gratuit, a unui spatiu din incinta fostei Crese din Uricani 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat de către comisia socială constituită la nivelul Consiliului Local Uricani locuinţe cu chirie din 

fondul locativ de stat în luna mai 2015 

       Initiator: Braia Corneliu - viceprimar 

 

 3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna 

martie pentru personalul didactic care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din Orasul 

Uricani, care a solicitat punerea la dispozitie a unei locuinte si caruia nu i s-a putut oferi locuinta 

corespunzatoare 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 4. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului clădire 

„Centrală Termică Bucura I corpul nr. 2 (C2)", situat în Uricani, str. Aleea Brazilor, înscris în UAT 

Uricani,  CF nr. 61337 Uricani, nr. crt. A+1, nr. cadastral 943-945/3/44 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Programului  de investitii pe anul 2015 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 6. PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 17.930 lei din bugetul local al Oraşului 

Uricani pe anul 2015, pentru organizarea de catre Consiliul Local Uricani a activităţilor dedicate “Zilei 

Internationale a Copilului”  

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 



 7. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea manifestării cultural-tradiționala legata de 

sărbătorile creștine bisericești, naționale Înălțarea Domnului si Ziua Eroilor Neamului,  in data de 

21.05.2015 

       Initiator: Buhaescu Danut - primar 

 

 

 

  Uricani, la        Primar,  

  13.05.2015          Buhaescu Danut 
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H O T A R A R E A      N R .     47    /2015 

privind aprobarea premierii cu suma de 500 lei a veteranilor de razboi care au domiciliul in Orasul 

Uricani 

 

  

 

Consiliul Local al Orașului Uricani, Județul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmită de Primarul Orașului Uricani prin care se 

propune consiliului local sa aprobe premierea veteranilor de razboi care au domiciliul in Orasul Uricani 

cu suma de 500 lei, văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local si 

raportul compartimentului de resort al primăriei; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin 1 si 2, lit. „b”, alin. 4, lit. “a”, si ale art. 45 alin. 1 si art. 115, 

alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata si 

completata ulterior;   

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 

 ART. 1. Aproba premierea fiecarui veteran de razboi care are domiciliul in Orasul Uricani, cu 

suma de 500 lei. 

 Aproba alocarea din bugetul local al Orasului Uricani pe anul 2015, cap. 67.02 - "Cultura, 

recreere si religie" a sumei necesare pentru premierea veteranilor de razboi.  

  

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Primarului 

Orașului Uricani, Serviciului Economic al Primariei Orasului Uricani si presei. 

 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 15 voturi „pentru”. 

 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar 

 Flori Nelu-Danut 

 

 

ROMANIA  

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 



CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A      N R .    46    /2015 

privind aprobarea documentatiei "Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale 

SMID in Judetul Hunedoara" 

 

 Consiliul Local al Oraşului Uricani, Judeţul Hunedoara; 

 Având in vedere nota de fundamentare întocmita de Primarul Oraşului Uricani prin care se 

propune sa fie aprobata documentatia "Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale 

SMID in Judetul Hunedoara"; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2, lit. ”b” si ale alin. 4, lit. „d”, precum si ale art. 45 si 

art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, 

modificata si completata ulterior;   

 

H O T A R A S T E : 

 

ART. 1. Aproba documentatia "Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale 

SMID in Judetul Hunedoara", prezentata in anexa ce face parte integranta din hotarare, cu urmatoarea 

modificare: 

La cap. 7 - "Tarife si plati", in loc de tarif pentru serviciile de colectare, sortare si transfer, plata 

serviciilor se va face in baza unei taxe stabilita de Consiliul Local al Orasului Uricani. 

 

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Oraşului Uricani, Serviciului Economic al Primăriei Uricani şi se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin 

publicare în presa si afişare în locurile publice din oraş. 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu 15 voturi „pentru”. 

 Uricani, la Presedinte de sedinta,  Contrasemneaza 

 19.05.2015                       Crisan Ion Secretar 

 Flori Nelu-Danut 

 


