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INTRODUCERE 

 

 

Ca in fiecare an, va supun atenţiei Raportul anual privind starea economica, 

sociala si de mediu a Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara, care poate fi consultat de 

toti cetăţenii interesati in vederea unei transparente totale a activitatii Primariei Orasului 

Uricani. 

 O atentie deosebita atât a mea, ca Primar al Orsaului Uricani cât si întregului 

aparat de specialitate din cadrul Primariei Oraşului Uricani si a Consiliului Local Uricani 

în anul 2018 a fost dezvoltarea economica si sociala a oraşului, respectiv asigurarea 

serviciilor publice de bază, ca: funcţionarea centrului de permanenţă (servicii medicale 

de urgenţă), protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi, încălzirea şi dotarea 

unităţilor de învăţământ din localitate, gospodărire, iluminat public, întreţinere spaţii 

verzi ale oraşului, străzi, alei  si parcuri, modernizarea infrastructurii orasului cât si a 

localitătiilor componente Valea de Brazi si Cîmpu lui Neag), etc. 

Anul 2018, anul Centenar, a fost un an cu multe provocări, dar și cu rezultate. 

Cu sprijinului constant din partea Consiliului Local Rezultatele, precum si datorită 

responsabilității cu care au fost abordate aceste proiecte, s-au obtinut rezultate 
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considerabile, în toate domeniile, precum domeniu social, forta de muncă, domeniul 

cultural artistic, investitii si lucrări. 

Raportul de activitate este elaborat în conformitate cu art. 63 alin (3) lit a) din 

Legea 215/2001, republicată, care se referă la obligaţia primarului de a prezenta în primul 

trimestru al anului un raport care să reflecte modul în care executivul primăriei a 

gestionat în nume propriu şi în interesul cetăţenilor problemele socio-economice ale 

comunităţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina primarului de Legea 

administraţiei publice locale si de Legea nr 544/2001 cu privire la liberul acces la 

informaţii de interes public . 

Vă invit să parcurgeți raportul anexat, care conține detalii despre activitatea 

noastră in anul 2018. 

 

Starea de ocupare a forței de muncă 

 

Potrivit statisticilor comunicate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea fortei de munca la 

nivelul orașului Uricani a fost înregistrat în anul 2018 un număr de  83 de șomeri, din care 31 

femei și 52 bărbați. 

 Preocuparea administrației locale, în colaborare cu A.J.O.F.M. Hunedoara a fost în anul 

2018 de a identifica soluțiile optime pentru crearea locurilor de muncă și îndrumarea cetățenilor 

care sunt în căutarea unui loc de muncă către firmele care își desfășoară activitatea pe raza 

orașului.            

În ultimii ani s-au creat sute de locuri de muncă, atât în domeniul serviciilor, comerţ, cât 

si pentru investițiile si lucrările publice finanțate din fonduri europene si guvernamentale, aflate 

în implementare prin grija Autoritatiilor Administratiei Publice Locale din Uricani, astfel, se 

poate observa că rata șomajului este în continua scădere. 

Analizând statisticile, se întelege clar că rata șomajului in Uricani anul 2017 era de peste 

2 %, în anul 2018 ea fost sub 1,23 %, astfel că prognozam că în anul 2019 rata șomajului va fi de 

sub 1 %. 

Astăzi putem spune că deja întâmpinăm probleme în ceea ce priveste forta de muncă, 

situatie pe care o reclamă societătile comerciale de pe raza orașului Uricani, dar care reiese si 

lipsa și neprezentarea firmelor la unele licitatii pentru lucrarile de investitii pe care primaria 

Uricani le-a avut în derulare. 

 

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

In anul 2018 s-au continuat activitățile privind implementarea proiectelor finantate cu fonduri 

nerambursabile, în cadrul POR 2014-2020.  
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Succintă prezentare a proiectelor cu finanțare europeană  

1. Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte situate pe strada 1 Decembrie 

si strada Aleea Trandafirilor, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara –proiect care 

cuprinde un numar de 7 blocuri de locuinte, avand o valoare de 4.507.285,04 lei. 

 

Pentru acest proiect primaria Uricani a desfasurat 3 licitatii in SEAP, din care primele 2 au fost 

anulate deoarece nu a fost depusă nicio oferta, si in urma celei de-a 3-a licitatie a fost depusa o 

oferta admisibila, astfel că s-a semnat contractul de lucrări în data de 10.04.2019 si s-a dat 

ordinul de incepere al lucărilor. 

Blocurile incluse în proiect sunt : 

1. Blocul de locuinţă nr.1 Strada 1 Decembrie 

2. Blocul de locuinţă nr.7 Strada 1 Decembrie 

3. Blocul de locuinţă nr.9 Strada 1 Decembrie 

4. Blocul de locuinţă nr.11 Strada 1 Decembrie 

5. Blocul de locuinţă nr.2 Strada Aleea Trandafirilor 

6. Blocul de locuinţă nr.3 Strada Aleea Trandafirilor 

7. Blocul de locuinţă nr.4 Strada Aleea Trandafirilor 

 

2. Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte situate pe strada 1 Mai, strada 

Revolutiei si strada Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara – proiect care cuprinde 

un numar de 6 blocuri de locuinte, avand o valoare de 3.658.385,40 lei. 

In urma celei de-a 2 alicitatii in SEAP , în data de 19.11.2018 a fost semnat contractul de 

lucrari cu constructorul, lucrarile aflandu-se în curs de executie. 

Blocurile incluse în proiect sunt : 

1. Blocul de locuinţă nr.4 Strada 1 Mai 

2.Blocul de locuinţă nr.11 Strada 1 Mai 

3.Blocul de locuinţă nr.2 Strada Revolutiei 

4.Blocul de locuinţă nr.4 Strada Revolutiei 

5.Blocul de locuinţă nr.10 Strada Sterminos 

6.Blocul de locuinţă nr.12 Strada Sterminos 
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3. Regenerare urbană în Orasul Uricani, Judeţul Hunedoara –proiect avand o valoare 

de 11.258.424,24 lei  

Acest proiect se află în curs de executie. 

Obiectivul general: Reconversia şi refuncţionalizarea unei suprafeţe de 20.073 mp, 

degradata si neutilizata din oraşul Uricani, in scopul crearii unei zone de spatiu verde, promenada 

si agrement pentru populaţia oraşului.  

Obiective specifice:  

-Crearea a 18.112 mp de spatii verzi in Oraşul Uricani  in vederea  atingerii indicatorului 

privind spatiile verzi, de 15,04 mp/ locuitor la finalizarea acestui proiect. 

-Amenajarea a 1.961 mp de zone de agrement pentru populaţia Oraşului Uricani 

 

4. In anul 2018 s-a încheiat contractul de finantare pentru proiectul Regenerare urbana - 

fostul sediu administrativ E.M. Valea de Brazi, proiect depus in cadrul POR 2014-2020. 

 Valoarea totală a proiectului este de 2,908,566.87 lei.  

Atribuirea contractului de lucrări se afla in licitatie publică. 

Obiectivul general: Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de 2.296 mp, 

degradata si neutilizata din orasul Uricani, in scopul crearii unei zone de spatiu verde si agrement 

pentru populatia orasului. 

Obiective specifice:  

1. Amenajarea a 1.325 mp de spatii verzi pentru populatia orasului Uricani 

2. Modernizarea a 971 mp strazi urbane pentru populatia orasului Uricani 

3. Modernizarea a 146 m trotuare urbane pentru populatia orasului Uricani 

 

5. Un alt finantat in cadrul POR 2014-2020 este Eficienta energetica cladiri publice, 

Orasul Uricani, Judet Hunedoara. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.623.062,96 lei. 

Obiectivul general - Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice, in scopul 

reducerii pierderilor energetice si implicit scaderea costurilor cu energia termica prin reducerea 

pierderilor de caldura. 
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Prezentarea PROIECTELOR CU FINANȚARE GUVERNAMENTALĂ ( MINISTERUL 

DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ) 

 Primaria Orașului Uricani a încheiat contracte de finantare cu Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala pentru 

urmatoarele proiecte : 

1. Construire gradinita cu 4 sali de clase, Oras Uricani, Judet Hunedoara, valoare  

1.970.050,11 lei. 

Prin acest proiect se va construi o nouă gradiniță ce va avea in componenta un numar de 

4 grupe de copii – grupa mica, mijlocie, mare. Copii incadrati vor avea varste cuprinse intre 3 si 

6 ani. Fiecare grupa va avea in componenta 20 copiii, cifra totala de scolarizare fiind de circa 80 

copii. 

In cursul anului 2018 a fost derulata procedura de proiectare și asistență tehnică din 

partea proiectantului și s-a s-au organizat in SEAP 2 proceduri pentru execuția lucrarilor. 

În urma celei de-a 2 a licitatii, s-a semnat contractul de lucrari, s-a emis ordinul de 

începere si în prezent, lucrările din cadrul acestui proiect se afla în plină derulare. 

 

2.  Reabilitare grădiniţa nr.1, oras Uricani, judet Hunedoara, valoare 1.747.407,93 

lei. 

Prin proiect acest proiect va fi reabilitată și dotată gradinița nr. 1 Uricani.  

În anul 2018 a fost derulată procedura de achiziții pentru acest obiectiv și a fost semnat 

contractul de proiectare și execuție a lucrarilor în data de 16.10.2018.  

Lucrarile se află în executie. 

 

3. Modernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani şi localităţiile componente, 

valoare 10.736.970 lei. 

Drumurile ce fac obiectul acestui proiect sunt drumuri vicinale, aflate în administrarea 

orașului Uricani, județul Hunedoara și sunt dispuse pe teritoriul acestuia și aparţin domeniului 

public al orașului. și anume: 

1. Strada Mailat Plai  

2. Strada Mailat Catun  

3. Strada Valomir  

4. Strada Serponi  

5. Strada Campu lui Neag  
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6. Strada Manolestilor  

7. Strada Pietroasa  

8. Strada Valea de Brazi  

9. Strada Dosul Pribeagului  

10. Strada Strugurelului  

11. Strada Dodoconi  

12. Strada Cheile Butii  

În data de 07.09.2018 a fost semnat contractul de proiectare și execuție a acestor lucrări. 

Lucrările de construcții au început în data de 26.09.2018, în prezent lucrările se află în curs de 

execuție. 

4. Modernizare strazi si alei pietonale in Orasul Uricani, judet Hunedoara, valoare 

5.315.310 lei. 

Lucrările pentru modernizare se vor desfășura pe următoarele străzi: 

1. Aleea Plopilor  

2. Strada Scriitorilor  

3. Aleea Trandafirilor  

4. Strada Poliției  

5. Aleea Teilor  

6. Strada Grădiniței  

7. Strada Republicii (spate)  

8. Strada 1 Decembrie  

9. Strada 1 Mai  

10. Strada Revoluției  

11. Aleea Jiului  

12. Strada Ghiocelului  

13. Strada Primăriei  

 

În anul 2018 a fost inițiată procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, 

verificare tehnică a proiectării si asistentă tehnică din partea proiectantului. A fost realizat 

proiectul tehnic și  a fost demarată procedura pentru atribuirea contractului de lucrări, însă la fel 

ca la alte investitii prezentate mai sus, nu au fost participanti la procedură,  astfel că primaria 
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Uricani a demarat în SEAP procedura de achizitie a lucrărilor pentru a 3-a oara. Procedura se 

află in derulare.  

 

5. Reabilitare poduri si punti pietonale, oras Uricani, judet Hunedoara, valoare 

5.300.000 lei. 

Lucrările pentru reabilitarea podurilor și punților pietonale, se vor desfășura pe 

următoarele amplasamente: 

1. Punte pietonală Câmpu lui Neag  

2. Pod Câmpu lui Neag  

3. Punte pietonală Valea de Brazi  

4. Punte pietonală oraș Uricani  

5. Pod Valomir  

 

6. Modernizare sistem de iluminat public stradal in orasul Uricani valoare 2.000.000 

lei. 

Lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public, se vor desfășura pe 

următoarele strazi: 

1. Bulevardul Muncii 

2. Strada Gradinitei 

3. Parc bulevardul Muncii 

4. Strada Republicii 

5. Strada Revolutiei 

6. Parc strada Plopilor 

7. Aleea Teilor 

8. Aleea Brazilor 

9. Strada Unirii 

10. Parcul DN66A 

În cursul anului 2018 a fost inițiată procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, 

verificare tehnică a proiectării și asistentă tehnică din partea proiectantului. A fost realizat 

proiectul tehnic și  a fost demarată procedura pentru atribuirea contractului de lucrări. 

In prezent, s-a semnat contractul de lucrări si urmează sa se emită ordinul de începere a 

lucrărilor. 
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6. Un alt proiect semnificativ pentru orasul nostru este proiectul Modernizarea 

infrastructurii de apă si apă uzată in Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020, 

pentru orasul Uricani fiind „Reabilitare si extinderea retelelor de apă si canalizare 

in U.A.T. Uricani„ structurat in 2 componente astfel: Lot 1 – Reabilitarea 

reţelelor de apă si canalizare Uricani valoare 16.204.401 lei cu TVA inclus si Lotul 2 

-Extindere retele apă Cîmpu lui Neag valoare 5.411.440,08 lei cu TVA inclus. 

Valoare totală proiect pentru Uricani este 21.615.841,08 lei. 

S-au demarat lucrările, acestea aflându-se in derulare, atât pe raza orasului, cât si in 

zonele limitrofe ale orasului si localitatile componente. 

Pentru implementarea acestui proiect contributia primariei Uricani este de 683.971,50 lei. 

7. Deasemenea, începand cu anul 2018 s-au facut demersuri si s-a obtinut finantarea de la 

Agentia pentru Finantarea investitiilor rurale (AFIR) prin programul P.N.D.R. 2014 – 

2020, MASURA 19.2. a proiectul Achizitie autoutilitara multifunctională.  Valoare 

proiect : 413.442,59 lei, contributia primăriei este de 66.011,84 lei. 

Prin acest proiect se va realiza dotarea Compartimentului Administrativ si transport din 

cadrul Primăriei Orașului Uricani, cu o autoutilitara multifuncțională, pentru a interveni 

in desfășurarea diverselor lucrări de pe raza orașului si pentru a întreține sau repara 

diverse obiective si spatii publice aflate in administrarea orașului. 

 

8. Nu in ultimul rand, vă prezentam un alt proiect pe care primaria Orsaului Uricani îl are in 

derulare în colaborare cu Consilul Judetean, acest proiect fiind impărtit in 2 componente 

astfel : Componenta 1 - Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-

Aninoasa-Uricani-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului, valoare  pentru Uricani 

este de 6.913.876,11 lei pentru care contribuția Primariei Uricani este de 668.727,95 lei 

si respectiv, Componenta 2 – Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului, valoara 

pentru Uricani este de 6.534.334,49 lei, pentru care contribuția Primariei Uricani este de 

983.988 lei. 
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9. Proiectul Reabilitare si dotare cu echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat, 

Uricani - Atelier scolar este aprobat de ADR Vest si în prezent, se află în asteptarea 

semnării contractului de finantare. Valoarea proiectului este de 2.816.425,27 lei si 

contributia primariei este de 56.328,55 lei. 

Valoarea totală a proiectelor de mai sus este de 92.319.382,12 lei, din care 

contribuţia orasului Uricani este in valoare 8.695.551,94 lei - sume ce au fost aprobate 

inclusiv prin Hotarari de Consiliu Local pentru fiecare proiect în parte. 

 

In continuare, urmează prezentarea activităților culturale și sportive ce au 

avut loc în anul 2018. 

 

Perioada 

desfasurare 

Evenimentul Descriere 

 

Februarie 

RED BULL 

OSLEA HIRIDE 

Red Bull Oslea Hiride este o competiţie de freeride schi şi snowboard, 

ce se desfășoara într-o zona sălbatică din Masivul Oslea - Muntii 

Vâlcan, in vecinatatea Parcului National Retezat. 

Aprilie NEDEIA DE LA 

CÂMPU LUI 

NEAG 

La Câmpu lui Neag, în Duminica Tomii, în fiecare an are loc 

tradiţionala nedeie unde momârlanii din vestul Văii Jiului își aduc 

aminte de cei care au fost chinuiţi de regimul comunist atunci când a 

fost dărâmate mai multe gospodării, biserica și școala. 

Mai ZIUA EROILOR 

si INALTAREA 

DOMNULUI 

Pentru uricănenii ortodocşi, sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua 

Eroilor au o însemnătate ceva mai aparte, având în vedere că această 

sărbătoare a creştinătăţii este şi zi de hram la vechea biserică ortodoxă a 

oraşului. 

Iunie ZIUA 

INTERNATION

ALA A 

COPILULUI 

Am încercat să aducem multe bucurii in sufletele copiilor prin 

participarea la jocuri si distractii in parcuri, concursuri de sportive, 

desene pe asfalt si multe altele.  

 

Iunie 

RETEZAT SKY 

RACE 

INTERSPORT 

In zona superbă a Munților RETEZAT (mai precis Retezatul Mic) au 

participat la o nouă ediție a concursului montan de trail rapid. Edițiile 

organizate au impresionat prin frumusețea specială a traseului și prin 
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dificultatea tehnică deosebită, RETEZAT SKY RACE  INTERSPORT 

2017 a arătat ca o întrecere care deja setează standardele de calitate 

pentru cursele de profil din țară: organizare de excepție, atmosferă 

specială, prezențe internaționale de prestigiu și premii generoase. 

Iulie NEDEIA DE PE 

MUNTELE 

TULIȘA 

După un secol de la luptele de rezistenţă din primul război mondial, de 

pe Muntele Tulișa, în zona Vãii Jiului, eroii căzuţi pe câmpul de luptă 

sunt cinstiţi așa cum se cuvine, în zi de sãrbãtoare, printr-un pelerinaj si 

o petrecere câmpeneasca în vârful muntelui. 

August ZILELE 

ORAȘULUI 

URICANI – 52 

de ani de la 

declararea ca 

oraș 

Locuitorii oraşului Uricani au fost invitati din nou, la distracţie, la 

sfârşitul lunii august, în compania programului pregătit de administraţia 

locală. Competiţii sportive dotate cu premii în bani, dar mai ales 

spectacole de muzică uşoară şi populară, toate au facut parte din 

programul manifestărilor dedicate “Zilelor Oraşului  

Uricani”. 

1 

Decembrie 

CENTERANUL 

MARII UNIRI 

A fost organizata expozitie de fotografie veche, seminarii, conferinte, 

manifestari cultural religioase si spectacol artistic. 

Decembrie MAGIA 

COLINDELOR 

Spectacol cultural artistic de transmitere si promovare a obiceiurilor 

tradiţiilor, si folclorului local. 

    

 

Vă prezentam mai jos activitatea din cadrul Compartimentelor Aparatului Administrativ al 

Primariei Uricani. 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE 

DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI URICANI 
 

 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă aa Persoanelor 

 

Obiectivul principal al activităţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Uricani,  a fost în perioada analizată, îmbunătăţirea serviciilor prestate în folosul cetăţenilor, toţi 

lucrătorii conştientizând faptul că se află permanent în slujba acestora.  
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Activităţile manageriale  s-au concretizat prin măsurile luate privind o mai bună deservire 

a cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii privind 

soluţionarea cererilor adresate serviciului, o organizare mai eficientă a activităţii lucrătorilor  şi 

creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribuţiilor profesionale.  

Un fapt ce este important de observat, după o scădere în ultimii ani a aportului natural 

este evident faptul că în anul 2018 avem un aport natural al populatiei crescut, rezultat din 

faptul ca au fost mai multe nașteri, respectiv 84 si mai putine decese respectiv 81, în anul 2017 

înregistrandu-se un numar de 71 de nașteri si 84 de decese. 

Faptul că numărul nașterilor este mai crescut, dă un grad ridicat de optimism si 

pozitivitate pentru comunitatea din Uricani, copii fiind viitorul nostru. 

Activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor 

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) 

Uricani a fost analizată periodic, rezultatul acestor analize materializându-se în sarcini precise de 

executat pentru eliminarea aspectelor negative din activitate. 

Activitatea de eliberare şi preschimbare a actelor de identitate a fost îndeplinită cu 

respectarea strictă a legilor şi este concretizată în soluţionarea în anul 2018  a unui număr de 982  

de cereri de eliberare a cărţilor de identitate, a cărţilor de identitate provizorii şi de stabilire a 

reşedinţei. De asemenea, în anul 2018 s-au eliberat un număr de 47 de cărţi de identitate 

provizorii. În aceeaşi perioadă au fost aplicate în actele de identitate 30 vize de reşedinţă,  

Pe linia evidenţei speciale s-a acţionat operativ, în sensul că s-a actualizat zilnic baza 

de date conform dispoziţiilor D.E.P.A.B.D. – C.N.A.B.D.E.P. Legat de acest aspect, se impune o 

atenţie sporită la ghişeu, cât şi pe timpul executării acţiunilor şi controalelor, încât toate 

persoanele date în urmărire generală sau locală  să fie depistate imediat şi să poată fi luate măsuri 

corespunzătoare conform legii. 

Au fost reinstruiţi toţi lucrătorii cu privire la respectarea întocmai a procedurilorşi 

modalităţilor de identificare, prevăzute de altfel în Metodologia de lucru, precum şi a 

dispoziţiilor de linie primite de la D.E.P.A.B.D.  şi care au fost luate la cunoştinţă de către toţi 

funcţionarii pe baza de semnătură. 

  Pe linia depistării persoanelor urmărite general, lucrătorii Serviciului au acordat o atenţie 

deosebită verificărilor operative în baza de date. În perioada analizată nu s-au identificat 

persoane date în urmărire. 
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Pentru o mai bună informare a cetăţenilor care se prezintă la ghişeul formaţiunii, a fost 

afişat programul de lucru cu publicul  şi documentele necesare obţinerii cărţii de identitate pentru 

fiecare caz în parte.  

O preocupare prioritară în această perioadă a fost colaborarea cu formaţiunile de ordine 

publică, respectiv ofiţerii instructor pe linia respectării şi aplicării prevederilor protocolului 

încheiat între D.E.P.A.B.D.  şi I.G.P.R., referitor la diminuarea numărului de restanţe la eliberări  

şi preschimbări,  s-a înaintat situaţia restanţelor la eliberări şi preschimbări în anul în curs, cât şi 

în alţi ani, precum şi măsuri pentru diminuarea restanţelor. 

În baza listelor nominale tipărite  au fost trimise un număr  de 311 invitaţii pentru 

persoanele restanţiere  care  nu  au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut 

de lege. 

La solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinei publice, 

securităţii  şi justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţii 

cu atribuţii in domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum şi la solicitarea 

persoanelor fizice, lucrătorii S.P.C.L.E.P.  Uricani au desfăşurat activităţi importante şi pe linia 

verificării în componenta RNEP, în mod operativ,  a unui număr de 43 persoane,  rezultatul fiind 

comunicat instituţiilor interesate în termenul legal prevăzut de Legea nr. 677/2001. 

Pe linia aplicării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cuprivire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care are ca scop 

garantarea  şi protejarea drepturilor  şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, au fost 

respectate dispoziţiile legale din domeniul . 

 

Activitatea pe linie de informatică 

Principala activitate pe linie de informatică este de actualizare a SNIEP cu datele privind 

persoana fizică, în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice central şi locale, precum  şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării 

cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 

De asemenea, se preiau în SNIEP datele privind persoana fizică  în  baza  comunicărilor 

nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în statutul 

civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate 

sau declaraţiile din care rezultă  că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, actualizează 

SNIEP cu data înmânării pentru cărţile de identitate. 
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Au fost desfăşurate activităţi de protejare a datelor de pe sistemele de calcul prin 

instalarea programului antivirus pe toate sistemele de calcul din S.P.C.L.E.P., iar lucrătorii cu 

atribuţii pe linie de informatică actualizează  periodic programul antivirus, execută activităţi 

curente de întreţinere a echipamentelor IT, de scanare periodică a sistemelor. 

 De asemenea, întocmesc lunar situaţii statistice (anexa 1) cu activităţile desfăşurate  şi le 

transmit prin portalul D.E.P.A.B.D. la D.J.E.P. Hunedoara pentru a fi centralizate, gestionează 

corespondenţa prin serverul FTP cu Biroul Judeţean pentru Administrarea Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor şi Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Hunedoara 

accesează aplicaţiile  şi serverul de mail de pe portalul DEPABD. 

 

Activitatea pe linie de asistenţă şi protecţie socială a copilului 

În perioada analizata,  la instituțiile de protectie social ape raza  orașului Uricani s-au 

efectuat 4 de controale şi verificări. S-au instruit lucrătorii de asistenţă socială ce răspund de 

aceste case cu privire la îndeplinirea atribuţiunilor ce le revin în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 97/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 290/2005 şi prevederile 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.  

Activitatea pe linie de rromi 

În ceea ce priveşte situaţia rromilor, S.P.C.L.E.P. Uricani  nu a desfăşurat activităţi 

speciale de punere în legalitate a acestora, deoarece în anul 2018 nu s-au primit solicitări în acest 

sens. 

Activitãţile desfãşurate pe linie de stare civilã  

În perioada analizatã au fost eliberate un numãr de 40 cerificate de naştere, 93 certificate 

de cãsãtorie şi 54 cerificate de deces. 

Au fost operate menţiuni de desfacere de cãsãtorii şi înaintate un numãr de 37 extrase uz 

oficial cu menţiunile aferente. 

S-a întocmit Anexa 24 în numãr de 51 cu ocazia dezbaterii procedurii succesorale. 

S-au eliberat un numãr de 76 de livrete de familie. 

S-a soluţionat un numãr de 19 cereri ỉn vederea aprobãrii transcrierii certificatelor de 

naştere ỉnregistrate ỉn strãinãtate. 

S-au ỉntocmit un numãr de 19 acte de naştere ỉn urma aprobãrilor de transcrieri ỉn 

registrele de stare civilã Române. 
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S-au ỉntocmit un numãr de 55 acte de cãsãtorie. 

S-au ỉntocmit un numãr de 38 acte de deces. 

Totodată s-au întocmit sesizări lunare care au fost eliberate moştenitorilor pe bază de 

tabel. Au fost eliberate diferite adeverinţe privind moştenitorii sau situaţia civilă a unor persoane, 

cerute de Judecătorie, Tribunal sau diverse cabinete de avocatură. 

 

 

       Activitatea de secretariat şi arhivă 

În ceea ce priveşte activitate la ghişeu, nu au fost cazuri de lucrători reclamaţi cu 

privire la comportamentul acestora în raport cu solicitanţii. În cadrul serviciului există condică de 

sugestii  şi reclamaţii, care este pusă la dispoziţia cetăţenilor interesaţi. Astfel, pe linia stării  şi 

practicii disciplinare nu avem niciun lucrător sancţionat. 

Toate  situaţiile statistice – care au fost întocmite de persoanele cu aceste atribuţii, 

conform prevederilor legale  şi instrucţiunilor de linie – reflectă correct activitatea desfăşurată şi 

au fost raportate la timp. 

Există la nivelul Primăriei un  şef al structurii de securitate, un program de prevenire 

a scurgerilor de informaţii clasificate, iar la nivelul Serviciului există autorizaţii de acces la 

informaţii „Secret de serviciu” pentru lucrătorii din cadrul serviciului. 

Având în vedere că S.P.C.L.E.P. Uricani nu are personalitate juridică (compartiment 

financiar şi de resurse umane), activitatea noastră este condusă şi coordonată de către 

compartimente specializate din cadrul Primăriei.  

Toată arhiva este depozitată într-o cameră separat. Există întocmit Nomenclatorul de 

arhivare, care este aprobat de Directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale. 

 

 

 

Compartiment Impozite și taxe locale 

 Pe lângă interesul constant de întocmire de proiecte și atragere de fonduri 

guvernamentale sau europene pentru investiții, am încercat să avem o mai bună colectare a 

taxelor și impozitelor locale. 

În cursul anului 2018 in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
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 S-au emis certificate fiscale, catre persoane  fizice si persoane juridice -784 

 S-au inregistrat procese verbale amenzi circulatie - 693 

 S-au inregistrat procese verbale amenzi buget local – 139 

 S-au inregistrat declaratii pentru cladiri si terenuri persoane fizice – 677 

 S-au inregistrat declaratii pentru mijloace de transport persoane fizice – 664 

 S-au inregistrat declaratii pentru cladiri,terenuri, mijloace de transport pentru persoanele 

juridice – 81 

 S-au inregistrat radieri mijloace de transport persoane fizice – 400 

 S-au inregistrat scutiri persoane fizice – 67 

 S-au emis adrese confirmare debite amenzi circulatie 

 S-au emis adrese confirmare debite amenzi buget local 

 S-au emis adrese restituire amenzi circulatie 

 S-au emis adrese restituire amenzi buget local 

 S-au emis titluri executorii amenzi circulatie, amenzi buget local si instiintari de plata, 

somatii si titluri executorii, popriri persoane fizice – 1750 

 S-au emis instiintari de plata concesiuni si inchirieri 

 S-au inregistrat contracte concesiuni si inchiriere - 65 

 S-au emis instiintari de plata, somatii si titluri executorii,popriri persoane juridice – 60 

 S-au emis adrese din oficiu  

 S-a facut reprezentari in instanta 

 S-au facut raspunsuri la adrese 

 S-au intocmit documente casa 

 Depuneri /ridicari numerar Trezorerie 

 S-au efectuat inchiderile trimestriale si anuale 

 

INCASARI: 

-S-au incasat impozite si taxe locale :   3.326.445,47 lei. 

 

Compartimentul UAT, protectia mediului, autorizare liberă initiativă, control comercial 

 

Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului si protectia mediului a emis în anul 

2018: 

-  45 autorizații de construire , 

- 64 de certificate de urbanism cu avizele necesare prevazute de lege,  

- 49 certificate de edificare a construcțiilor, 

- 42 certificate nomenclator stradal, 

- 52 adeverinte radiere auto 

- 102 autorizatii de functionare a societatilor comerciale; 

Alte activitati desfasurate in cadrul compartimentului: 
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- recepţia lucrărilor realizate pe raza oraşului Uricani; 

- întocmirea memoriilor către instituţii  judeţene si centrale in vederea obţinerilor de 

finanţări si continuare lucrări incepute 

- deplasarea în teren pentru a verifica Investiţiile realizate pe raza oraşului ;  

- controlul in teren al construcţiilor impreuna cu reprezentantul ISC 

- realizarea inventarierii domeniului Public si privat si investiţiile in curs 

- Planuri de potectie civila, mobilizare si protecţia mediului, conform legislaţiei in 

vigoare; 

- Situaţii statistice, situaţii cerute de instituţiile centrale.  

- asigurarea controlul gospodăririi deşeurilor de orice fel; 

 

Compartiment Asistență Socială 

Activitatea desfasurata de Compartimentul de Asistenta Sociala  in cursul anului 2018: 

- s-au identificat un nr.de 19 familii si persone singure altele decat cele aflate in plata la 

inceputul anului 2018 pentru care s-a stabilit dreptul la VMG astfel ca la finele anului un 

nr. de 106 persoane au fost in plata ajutorului social; 

- au fost efectuate semestrial anchetele sociale la familiile si persoanele singure beneficare 

de ajutor social; 

- la finele anului 2018 un nr.de 77 de familii au fost in plata alocatiei pentru sustinerea 

familiei; 

- au fost efectuate semestrial anchetele sociale prevazute de Legea nr.277/2010 – privind 

alocatia de sustinere a familiei; 

- s-au intocmit lunar documentele necesare pentru acordarea tichetelor sociale unui numar 

de 24 de copii;   

- in anul 2018 au fost intocmite 75 de dosare pentru alocatia de stat si alocatia de stat 

europeana ;   

- s-a stabilit pentru un nr.de 22 de familii si persoane singure beneficiare de vmg  , dreptul 

la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, impreuna cu documentelede 

plata; 

-  s-a acordat un numar de 3 ajutoare de urgenta pentru reabilitare a trei persoane eliberate 

din penitenciar , un ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane fara venituri,  
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un ajutor de inmormantare si un ajutor de urgenta pentru acoperirea unei parti din 

pierderile pricinuite in urma unui incendiu; 

- au fost eliberate un nr. de 60 adeverinte cu privire la calitatea de beneficiari de VMG; 

- s-au intocmit  un nr.de 56 dosare in vederea obtinerii indemnizatiei de crestere a copilului 

respectiv a stimulentului de insertie in baza OUG nr.111/2010 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- pentru sezonul rece 2018-2019 s-a stabilit in temeiul OUG nr.70/2011 dreptul la incalzirea 

locuintei cu combustibili solizi, gaze naturale si energie electrica pentru un nr.de   73 de 

beneficiari, iar pentru 23 de familii si personae singure care au solicitat incalzire cu 

energie electrica s-a efectuat anchetele sociale cerute de lege; 

- s-au efectuat anchete sociale privind stabilirea domiciliului minorilor ;   

- persoanele varstnice care au solicitat, au fost asistate , in vederea incheierii unor acte 

juridice de instrainare , cu titlu oneros ori gratuit a bunurilor ce ii apartin , in scopul 

intretinerii si ingrijirii acestora; 

- s-au efectuat un nr. de 86 anchete sociale cu privire la acordarea drepturilor prevazute la 

Legea nr.448/2006 a pesoanelor cu handicap si au fost distribuite certificatele de incadrare 

in grad de handicap; 

- au fost efectuate vizite semestriale la domiciliul celor 37 de asistenti personali  

apersoanelor cu handicap grav ; 

- au fost vizitate un nr.de 40 de familii cu copii, care au unul sau ambii parinti plecati la 

munca in strainatate 

- Au foste efectuate vizite semestriale la un  numar de 28 de copii incadrati in grad de 

handicap in vederea minitorizarii modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in planul 

de abilitare/reabilitare; 

 

Compartiment Resurse Umane 

Activitatea desfasurata de Compartimentul Resurse Umane  in cursul anului 2018: 

- S-au întocmit si eliberat 194 adeverinte, pentru salariatii primariei. 

- S-au întocmit dispozitiile și referatele privind angajarea, incetarea, modificarea 

contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu, promovarea sau 

avansarea personalului care a indeplinit condițiile legale: 11 angajari, 16 incetari, 6 

promovari, 10 modificări 
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- S-au întocmit lunar statele de plată privind drepturile salariale și asimilate și virat in 

conturile angajatilor primariei, ale consilierilor locali precum și ale beneficiarilor de 

indemnizatii de handicap conf. Legii nr. 448/2006 republicata cu modificarile și 

completarile ulterioare. 

- S-au întocmit proiectele organigramei si statului de funcții pentru Serviciul Public 

Gospodărire Locală. 

- S-au întocmit toate documentele privind transferul de personal de la Serviciul Gospodărire 

Locală din cadrul Primăriei Orașului Uricani la Serviciul Public Gospodărire Locală 

Uricani, din subordinea Consiliului Local Uricani( acord privind transferul, referat, act 

aditional, dispozitie transfer): 20 persoane transferate 

- S-au întocmit proiectele  privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului. 

- S-a întocmit documentatia necesară pentru organizarea concursurilor de recrutare: 6 

concursuri 

- S-a înregistrat și completat registrul general de evidenta a persoanelor cu toate 

modificarile intervenite in decursul anului 2018. 

- S-au întocmit și depus lunar declarațiile 112, aferente veniturilor pentru anul 2018 precum 

și rectificarile constatate. 

- S-a întocmit lunar pontajul pentru pentru personalul platit din capitolul bugetar 51.02. 

- S-au efectuat toate modificările privind funcționarii publici, pe portalul ANFP. 

- S-au completat și actualizat dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele de 

personal ale angajaților. 

- S-au înregistrat și transmis catre A.N.I delarațiile de avere și interese depuse de persoanele  

- S-au întocmit și depus lunar declaratiile M 500. 

- S-a întocmit și transmis lunar rapoarte statistice S1 – venituri salariale, S3 – venituri 

anuale, LV trimestrial – locuri de muncă vacante, N7 lunar – privind numarul asistentilor 

persoanli, a indemnizatiilor de handicap și sumele platite ca salarii și indemnizatii de 

handicap. 

- S-au întocmit proiectele nomenclatoarelor de funcții și salarii pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și pentru 

personalul Serviciului Public Gospodărire Locală Uricani. 

- S-au completat rapoartele de consiliere etica pe portalul ANFP. 
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- S-a efectuat instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă a personalului nou angajat 

și întocmit fișele individuale de instruire SSM și fișele de identificare a factorilor de risc. 

- S-a verificat instruirea periodică SSM pe servicii și compartimente. 

- S-au colectat documentele și întocmit dosarului pentru obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate sediile 

Primăriei;  

- S-a obținut autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă pentru toate sediile în care își desfășoară activitatea personalul Primăriei . 

- S-a efectuat programarea la controalele medicale la angajare şi periodice până pe 

31.12.2018 ; 

- S-a realizat organizarea trimestriala a comitetului de securitare de securitate si sanatate in 

munca; 

- S-a efectuat menținerea legăturii între serviciul extern SSM și medical de medicina muncii 

al primăriei. 

- S-a întocmit Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pe anul 2018 și calculat  

sumele și numărul de vouchere cuvenite pe persoană, pentru angajații primăriei 

- S-a întocmit adrese sau răspunsuri la adrese către persoane fizice și alte instituții diverse. 

 

Compartiment Spatiu Locativ 

In cadrul compartimentului Spatiu Locativ, în cursul anului 2018  au fost întocmite 

următoarele acte: 

-Au fost încheiate –  60  contracte de închiriere pentru locuinţe din fondul locativ; 

      -  148  acte adiţionale la contractele de închiriere 

      -  7 contracte de închiriere pentru locuinţe ANL; 

       - 3 contracte de inchiriere locuinte sociale; 

      -  10 contracte de vânzare-cumpărare locuinta  cu plata în rate; 

      -  1 contract de vânzare-cumpărare  locuinta cu plata integrala; 

       - 10 procese verbale ale Comisiei sociale de analiza a cererilor de 

locuinta din fondul locativ; 

        - 2 procese verbale ale Comisiei de solutionare a cererilor de locuinta 

sociala; 
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        - 2 procese verbale  ale Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinta 

ANL; 

  - Au fost transmise  -  254 de notificari de plata a chiriei pentru locuinte:   

    - 12 notificari de plata a ratelor aferente contractelor de vanzare -

cumparare cu plata in rate a locuintelor; 

    - 3 notificari de reziliere a contractelor de vanzare-cumparare cu 

plata in rate a locuintelor;    

  -Au fost intocmite si transmise catre contabilitate 3 rapoarte cu sumele rezultate din 

recuperarea investitiei din chiriile ANL;                  

 -Au fost eliberate :- 25  adeverinţe de achitare integrală  a preţului locuinţei; 

          -143  de acorduri   în vederea încheierii contractelor  de furnizare 

energie electrica si gaze naturale;       

 -  S-au înregistrat     - 46 cereri de locuinţă  din fondul locativ; 

      - 5 dosare pentru obtinerea unei  locuinte sociale; 

                                                  - 4 dosare pentru obtinerea unei  locuinţe ANL; 

       -13 cereri de inscriere persoane in contractile de inchiriere; 

       -65 cereri de prelungire a contractelor de inchiriere; 

       

 - Au fost întocmite -272  note de recepţie; 

         - 1125  fişe de magazie; 

         - 960  bonuri de consum; 

         - 101 procese verbale de predare-primire obiecte de inventar si 

materiale pentru  salubritate. 

 

Compartiment Secretariat Registratura, Relatii cu publicul 

Activitatea desfasurata de Compartimentul Secretariat Registratura, Relatii cu publicul in 

cursul anului 2018: 

- S-au inregistrat un număr de 7968 de adrese, cereri, facturi, procese – verbale 

- S-a completat registrul de intrări-ieșiri format pe hartie si format electronic 

- S-au inregistrat 102 audiențe în registrul de audiențe – Primar, 

- S-au inregistrat 51 audiențe în registrul de audiențe – Viceprimar 

- S-a organizat primirea în audiență la primar-viceprimar, 
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- S-a asigurat expedierea corespondentei pe baza de bordertou zilnic de predare-primire, 

- S-a răspuns în termen la adresele, solicitarile de la cetățeni, instituții, 

- S-au păstrat în siguranță ștampilele și sigiliile 

- S-a răpuns la toate solicitările telefonice  

 

Compartiment Cadastru, Agricultură și Arhivă 

Activitatea desfasurata de Compartimentul Cadastru, Agricultură și Arhivă in cursul anului 

2018: 

1. S-au eliberat 460 de adeverinţe cu suprafeţele de teren pentru care se atribuie suventie 

APIA. 

2. S-au intocmit documentaţii pentru 10 persoane juridice (PFA) in vederea accesării de 

fonduri europene in agricultura prin AFIR. 

3. S-au eliberat 360 de adeverinţe pentru persoane fizice in vederea intocmirii de dosare 

pentru obţinerea de burse sociale, bani de liceu, alocaţii de susţinere familiala, cârti de 

identitate, incheierea de contracte prestări servicii de către ENEL si APASERV sau 

pentru intomirea de dosare de despăgubiri prin DSVSA si ITRSV. S-au eliberat si 

adeverinţe necesare la birourile notariale pentru tranzacţii, certificate de moştenire, 

dezmembrări si alte operaţiuni notariale. 

4. S-au inregistrat 72 de cereri depuse in baza Legii 231/2018 in vederea emiterii de titluri 

de proprietate pentru terenuri situate in intravilanul localităţii ( curţi construcţii, terenuri 

agricole). S-au verificat documentele ataşate cererilor si s-au completat cu planuri de 

amplasament si delimitare a imobilelor, procese - verbale de vecinătate precum si alte 

documente pe care Legea 231/2018 le precizează in vederea emiterii actelor de 

proprietate. 

5. S-au emis 25 de atestate de producător insotite de carnetele de comercializare. 

6. S-au intocmit 22 de documentaţii solicitate pentru tranzacţii notariale pentru imobile 

situate in extravilanul oraşului Uricani (Legea nr. 17/2014). 

7. S-au emis 10 certificate de posesie in baza Ordinului 700/2014 al ANCPI. 

8. S-a semnat contractual cu Direcţia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Hunedoara in 

vederea intocmirii amenajamentelor pastorale de către OSPA pentru terenurile agricole 

cu destinaţia fanat si pasune din oraşul Uricani. 

9. S-a finalizat procedura preluării datelor din registrele agricole in programul e-

guvernare format electronic urmând ca acesta sa fie corectat si actualizat de către Centrul 

de calcul Tg. Jiu care asigura mentenanta pentru acest program. 
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10.S-au transmit toate statisticile la zi cerute de instituţiile care solicita aceste documente 

pe domeniul cadastru si agricol. 

11. S-au avizat 142 de cereri pentru persoane fizice in vederea marcării de masa 

lemnoasa de către Ocolul Silvic Lupeni. 

12. S-au completat registrele agricole format pe hârtie si format electronic pentru anul 

2018. 

 

 

 

 In cursul anului 2018 in cadrul biroului Contabilitate s-au întocmit : 

 situaţii statistice trimestriale privind cheltuielile de investiţii 

 situaţii lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal, situaţia plaţilor restante, 

situaţia cheltuielilor privind cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, bilanţ lunar 

 dari de seama trimestriale si cont de execuţie la venituri si cheltuieli  

 propunerea privind bugetul initial si  rectificări ale bugetului local 

 note justificative privind solicitări din TVA 

 deschideri de credite (lunar) 

 centralizator la salarii si calculul contribuţiilor aferente 

 cec-uri pentru ridicări numerar 

 detalieri cheltuieli pe capitole si aliniate a bugetului local  

 proiecte de angajament legal pentru investiţii 

 De asemenea, s-au înregistrat cheltuielile conform extraselor de cont pe capitole, 

subcapitole, titluri, articole, aliniate şi s-a întocmit situaţia angajamentelor creditelor bugetare 

pentru investiţii 

Compartiment Achizitii Publice  

In anul 2018 s-au emis un număr total de 722 de achiziții directe din S.E.A.P., un număr 

de 59 de comenzi offline si un număr de 87 contracte achiziții publice. Pentru toate cele 59 

achiziţii offline au fost elaborate note justificative in care se prezintă clar motivele care au stat la 

baza achiziţiei offline conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 

completările ulterioare (ex: nu au fost identificate in catalogul electronic SEAP, au fost 

identificate dar achiziţia nu a fost finalizata deoarece valorile erau prea mici si nu se justificau 
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cheltuielile cu transportul, achiziţii care erau urgente si lansarea in SEAP ar fi intarziat cu câteva 

zile finalizarea etc). 

În anul 2018 au fost derulate, proceduri de atribuire si achiziții directe, pentru proiecte 

finanțate din fonduri europene si anume: 

- Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte situate pe strada 1 Decembrie si 

strada Aleea Trandafirilor, orasul Uricani, judetul Hunedoara 

- Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe Strada 1 Mai, Strada 

Revolutiei și Strada Sterminos, Orașul Uricani, Judetul Hunedoara 

- Eficienta energetică cladiri publice, orasul Uricani, judet Hunedoara 

- Regenerare urbană – Fostul sediu administrativ E.M. Valea de Brazi 

- Regenerare urbană în orașul uricani, judetul Hunedoara 

 

Deasemenea, s-au inițiat si atribuit contracte pentru următoarele proiecte derulate in 

cadrul Programului P.N.D.L.: 

- Modernizare străzi si alei pietonale in orașul Uricani, județ Hunedoara 

- Modernizare drumuri  vicinale din orasul Uricani si localitătiile componente 

-  Modernizare sistem de iluminat public stradal în Orașul Uricani, județ Hunedoara 

- Construire grădiniță cu 4 sali de clase, oras Uricani, judet Hunedoara 

- Reabilitare grădiniţa nr.1, oras Uricani, judet Hunedoara 

 

Procedurile de atribuire organizate online, în SEAP, au fost : 

- procedură simplificată pentru atribuirea contractului Proiectare, verificare tehnică a 

proiectării, asistentă din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizare străzi si alei 

pietonale în orasul Uricani, judet Hunedoara” 

- procedură simplificată pentru atribuirea contractului Proiectare, verificare tehnică a 

proiectării, asistentă din partea proiectantului si Execuţie lucrări necesare realizării 

proiectului „Modernizare drumuri vicinale din orașul Uricani și localitățiile componente” 

- procedură simplificată pentru atribuirea contractului Proiectare, verificare tehnică a 

proiectării, asistentă din partea proiectantului si Execuţie lucrări necesare realizării 

proiectului „Reabilitare grădiniţa nr.1, oras Uricani, judet Hunedoara” 
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In total, în anul 2018 au fost desfășurate in S.E.A.P. un nr. de 12 proceduri simplificate, 

dintre care 6 sunt aferente proiectelelor finanțate din fonduri europene, 7 au fost atribuire 

contracte de executie lucrări si 5 atribuire contracte de servicii. 

 

ACTIVITATEA POLIŢIEI LOCALE URICANI 

  

Efectivele Poliţiei Locale împreuna cu agenţii Poliţiei Române, şi Jandarmeriei au 

participat la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 

manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local şi prevenirea faptelor 

antisociale cu ocazia diferitelor evenimente ce au avut loc in anul 2018. 

Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, prevenirea faptelor antisociale şi de încălcare 

a normelor de convieţuire socială, agenţii Poliţiei Locale au aplicat avertismente, au aplanat stări 

conflictuale, s-au soluţionat reclamaţii, sesizări scrise ale cetăţenilor luând măsuri de rezolvare a 

aspectelor reclamate, au efectuat pânde în parcări auto, locuri periferice  ori   slab iluminate  şi      

parcuri. Cu ocazia activităţilor de patrulare, a apelurilor de la 112, prevenirea accidentelor de 

circulaţie sau format patrule mixte, împreună cu Poliţia Româna Uricani. S-au luat măsuri de 

fluidizare a traficului rutier în scopul prevenirii blocajelor în trafic, în special la efectuarea de 

reparaţii la partea carosabilă şi s-a pus accentul în principal pe intervenţia în scopul respectării 

prevederilor legale privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe domeniul public. 

S-au desfăşurat şi activităţi specifice de politie locala cu caracter permanent: 

- asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza oraşului in zonele de competenta stabilite in planul 

de ordine siguranţa si paza al oraşului Uricani. 

In cadrul instituţiei Primăriei; 

- îndrumarea persoanelor spre birourile solicitate din Primărie; 

- asigurarea ordinii cu ocazia târgului săptămânal organizat în fiecare Miercuri; 

Alte activităţi specifice stabilite prin lege Serviciului Politie Locala; 

- asigurarea ordinii în timpul meciurilor de fotbal ale echipei Minerul Uricani; 

In perioada mai sus menţionată, poliţiştii locali au fost angajaţi în mai multe acţiuni după 

cum urmează: 

- S-a acordat sprijin Bisericii Ortodoxe Române locale pentru buna desfăşurare a 

unor evenimente cultural-religioase: Ziua Eroilor, Slujba învierii, Ziua Morţilor, 

evenimente comemorative; 
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- S-a asigurat desfăşurarea în bune condiţii a unor evenimente cultural-artistice ca: 

Nedeia de la muntele Tulişa, Nedeile din Câmpul lui Neag, Zilele Oraşului Uricani, Ziua 

copilului de 1 Iunie, Spectacolele cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă; 

 

În conformitate cu Ordinul 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica, 

conform punctului 4, (litera h), personalul angajat al Centrelor Naţionale de Informare şi 

Promovare Turistică trebuie să prezinte autorităţii locale un raport de activitate pentru anul abia 

încheiat şi anume anul 2018. 

 

Biroul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani și Casa de 

Cultură 

 

Principalele activităţi ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani 

și ale Casei de Cultură în anul 2018 au fost următoarele: 

1. S-a realizat informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice 

locale, regionale sau naţionale. 

În decursul anului 2018 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 

fost vizitat de un număr de 2.738 de vizitatori, dintre care 57 turişti străini, dintre  cei 1.632 de 

vizitatori ce au trecut pragul CNIPT Uricani de la deschiderea acestuia la data de 1 octombrie 

2016. 

 

2. În funcţie de solicitările turiştilor informaţiile oferite se împart astfel  

Zona montană 682 

Speologie 81 

Mountain-bike 112 

Alpinism-Escaladă 73 

Tradiţii 39 

Cazare 89 

Alimentaţie publică 32 

Altele 19 

Total vizitatori 2738 
3. S-a pus la dispoziţia turiştilor materiale de promovare locale, regionale sau 

naţionale. 
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4. Au fost încheiate  protocoale de colaborare cu: Agenția de dezvoltare econimico – 

socială a jud Hunedoara, Aventurist, şi CNIPT Zlatna.  

5. S-a realizat Monografia turistică a orașului Uricani, parte component a Dosarului 

de acreditare a stațiunii de interes local Uricani; 

6. S-a finalizat dosarul pentru înființarea Stațiunii de interes local Uricani;  

7. În mediul on-line au fost realizate mai multe legături (link) cu siteuri active din 

România (www.aventurist.info, http://cheilebalomir.xhost.ro, http://cniptmoreni.ro), 

administratorii acestora au creat în propiu domeniu o pagină de promovare a oraşului Uricani 

sau linkuri de legătură, și s-au păstrat vechile colaborări; 

8. S-a realizat informarea, la cererea turiştilor, privind oferta locală de cazare şi 

alimentaţie publică a fost oferită ca serviciu cu titlu gratuit atât vizitatorilor de la centru cât şi 

vizitatorilor din mediul on-line; 

9.  Informare turiştilor cu privire la posibilitãţile de rezervare a biletelor de transport, 

a traseelor de autobuze, linii CFR şi Rent a car, precum şi cu privire la ghizi turistici locali, 

naţionali şi specializaţi;  

Informarea despre ghizii de turism a fost realizată în mediul on-line, pe site-urile 

http://cnipturicani.ro şi http://cheilebalomir.xhost.ro prin crearea paginii cu ghizii (link Ghizi de 

turism) ce îşi oferă serviciile turiştilor, pagină în continuă dezvoltare şi care va mai cuprinde şi 

instructorii de schi, alpinism şi snowboard. 

10. Organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de 

activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi 

regionale. 

A fost amenajat în cadrul CNIPT Uricani o expoziţie cu obiecte tradiţionale din zona 

oraşului având ca temă tradiţiile locale: momârlanii şi mineritul, aflată în continuă dezvoltare. 

11. Consilierea turiştilor cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, 

regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit.  

Au avut mai loc mai multe întâlniri, la sediul CNIPT Uricani, cu locuitorii din mediul 

rural şi producători locali pe tema “Punctelor de gastronomie locală”. 

12. Cooperare cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (Administraţia 

publică locală Uricani, Primăria Uricani, Camera de comerţ a judeţului Hunedoara, Agenţia 

pentru Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara, Liceul tehnologic “Retezat” Uricani, CNIPT-

uri din zona Văii Jiului, etc.). 

http://www.aventurist.info/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
http://cniptmoreni.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
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13. S-au efectuat activităţi de cercetare de piaţă pe plan local, de analiză, planificare, 

structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi marketing turistic, în 

colaborare cu Administraţia publică locală şi Primăria Uricani.  

14. A fost creată sigla turistică a oraşului Uricani, ce afost depusă, la solicitarea 

conducerii Primăriei Uricani, pentru înregistrare la OSIM. 

- Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a participat la mai 

multe evenimente organizate de Primăria Uricani şi Consiliul Local Uricani 

15. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani si Casa de Cultura 

au organizat evenimentele: 

o Uricani Verde – o iniţiativă de educare şi informare a turiştilor privind 

păstrarea unui mediu natural curat şi sănătos 

o Hai la un grad – deschiderea sezonului de alpinism şi escaladă în Cheile 

Valomir; 

 

16. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a realizat mai multe 

harți turistice interactive ale orașului Uricani, a Văii Jiului, etc. aceasta aflându-se pe portalul 

http://cnipturicani.ro, în secţiunea hărţi, ce vor putea fi vizitate și în mediul on-line pe acelaş 

portal. 

Portalul http://cnipturicani.ro poate fi accesat în limbile română, engleză, franceză, 

germană, maghiară, iar datorită motorului de traducere existent în site, cunoscătorii pot accesa  

traducerea în orice limbă de circulaţie mondială. 

17. Portalul http://cnipturicani.ro a devenit cea mai importantă sursă de promovarea 

turistică a oraşului Uricani depășind 100.000 de vizitatori şi având un număr de 134 de pagini cu 

informaţii despre potenţialul turistic al oraşului Uricani (posibil site-ul cel mai complex din 

România). 

18. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a participat la 

Târgul de turism rural de la Albac cu două personae Sorin Inel și Cristian Ciurea; 

19. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a participat cu 

material la mai multe târguri de turism (TIT al României – Romexpo, TNT Constanța, etc) 

20. La solicitarea unor studenţi care îşi realizează lucrările de licenţă şi dizertaţie pe 

teme ca: Turismul în Valea Jiului, Potenţial turistic în Depresiunea Petroşani, Alpinism şi 

escaladă în Valea Jiului, Dezvoltarea agro-turismului în zona rurală a Văii Jiului, au fost trimise 

http://cnipturicani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://cnipturicani.ro/
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date geografice şi turistice, cu menţiunea ca la bibliogafie şi webografie să fie specificat Centrul 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani. 

21. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a participat la 

realizarea a 3 proiecte şi atestate pentru cursuri de calificare în meseria de technician în turism cu 

elevi ai Leceului Tehnologic Retezat din Uricani; 

22. Ca urmare a iniţiativei “Uricani Verde” Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Uricani si Casa de Cultura au participat împreună cu voluntari şi formaţia 

Salvamont Uricani la acţiuni de ecologizare a unor zone în care turişti au campat şi s-au evacuate 

deşeurile lăsate de aceştia: 

o Acţiunea “Câmpuşel” – luna iulie ; 

o Acţiunea “Valomir faleze” – lunile mai și iulie; 

o Acţiunea “Buta” – lunile iulie, septembrie; 

o Acţiunea “Câmpuşel” – luna august; 

o Acţiunea “Poiana Mare” – luna octombrie; 

o Acţiunea “Cheile Valea de brazi” – luna octombrie; 

o Acţiunea “Lac Câmpu lui Neag” – luna octombrie. 

23. Au fost realizate 3 ieşiri pe teren în zona Retezatului mic, Câmpuşel şi Cascada 

Valea Mării la solicitarea unor turişti străini: 2 grupuri din Irlanda şi un grup din Anglia de la 

BBC ce au realizat un material de promovare despre potenţialul turistic al oraşului Uricani şi pe 

care aşteptăm să-l primim sub forma unui fişier video. 

24. Odată cu realizarea şi administrarea paginii de Facebook VisitUricani au fost 

realizate şi postate mai multe colaje video, filmuleţe, imagini de promovare a oraşului şi a zonei 

turistice. Deasemenea au fost promovate evenimetele locale şi regionale ajungându-se la peste 

5.000.000 de vizualizări (conform bazei de date statistice Facebook - 

https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer= 

page_insights_tab_button ) 

În procente, motivaţia vizitatorilor Centrului Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică Uricani s-a reflectat în primul rând, prin: 

 solicitarea de informaţii despre potenţialul turistic, interesul faţă de obiectivele 

turistice promovate pe site, achiziţionarea de materiale informative: hărţi, 

pliante, broşuri (79%),  

 informaţii despre transportul în zonă (3%),  

https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer=%20page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer=%20page_insights_tab_button
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 informaţii turistice regionale şi naţionale (5%), 

 informaţii despre cazare (4%) 

 informaţii despre spaţii de alimentaţie publică şi servirea meselor tradiţionale sau 

cu specific local (2%) 

 informaţii despre trasee de mountain-bike şi ATV (1%) 

 informaţii meteo (1%) 

 informaţii despre locuri de campare cu cortul şi rulote (1%) 

 informaţii despre zonele de pescuit şi legislaţia locală privind pescuitul (1%) 

 solicitarea accesului la Internet pentru rezervări on-line (1%) 

 informaţii despre evenimentele locale ce au lor în oraşul Uricani (2%) 

25. S-a realizat o bază de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală, având 

ca scop adunarea de date referitoare la evenimentele locale cu rol în creşterea circulaţiei 

turistice; 

26. S-au realizat hărți turistice locale cu traseele din UAT Uricani  și formele cu 

acestea pot fi parcurse: mountainbike, ATV, jeep, turism montan pedestru, alpinism, speologie, 

etc. 

27. În prezent se crează site-ul: www.VisitUricani.ro  Acesta se dorește a fi un nou 

site de promovare a orașului Uricani și a potențialului turistic al acestuia, alături de 

http://orasuluricani.ro, http://cnipturicani.ro, http://turismuricani.ro, www.cheilebalomir.xhort.ro 

își dorește a fie al 5 site al orașului Uricani, un site mai simplu, dar diversificat și mai complex. 

28. S-a realizat o bază de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală, având 

ca scop adunarea de date referitoare spațiile de cazare și alimentație public existente în orașul 

Uricani, dar neasetate de către Ministerul Turismului. 

 

Raportul de față îl socotesc, înaintea cerinţei impusă de lege, datoria mea morală de a 

aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfășurată împreună cu angajații Primăriei Orașului 

Uricani și Consiliul Local Uricani în anul 2018. 

 

 

                             PRIMARUL ORAŞULUI URICANI 

DĂNUŢ BUHĂESCU 

 

http://www.visituricani.ro/
http://orasuluricani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://turismuricani.ro/
http://www.cheilebalomir.xhort.ro/

