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ANUNȚ  

referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu regim de act normativ  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, autoritățile administrației publice locale Uricani aduc la cunoștință publică intenţia de a 

adopta următorul proiect de act normativ: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru 

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag. 

 

 Atașat prezentului anunț, se regăsesc textele complete ale proiectului de hotărâre însoțite de 

referatele de aprobare și rapoartele compartimentelor de specialitate privind necesitatea adoptării acestuia. 

 

  Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, 

privind proiectele de acte normative, la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani, Corp A, etaj 1, până la data 

de 13.03.2020. De asemenea, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, pot fi trimise și 

prin fax la numărul: 0254511127 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: 

primariauricani@gmail.com. 

Proiectul de hotărâre si anexa pot fi consultate si la afişierul de la sediul Primăriei Orașului Uricani şi 

se pot obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani. 

 

 

Secretarul General al Unității Administrativ – Teritoriale Uricani, 

Flori Nelu – Dănuț 
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ROMANIA  NR. 31/120/25.02.2020  

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru  

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag  

 

Consiliul Local al Oraşului Uricani, Jud. Hunedoara; 

Având în vedere proiectul de hotărâre inregistrat la nr. 31/120/25.02.2020 si referatul de aprobare 

întocmit de Grupul de cosnilieri PSD, înregistrat la nr. 31/119/25.02.2020, din care reiese necesitatea și oportunitatea 

adoptării de către consiliul local a unei hotărâri privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie 

pentru transportul public local intraurban; 

Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local, inregistrat la nr.  _______________ 

si rapoartele compartimentelor de resort ale primăriei, inregistrate la nr. ______________; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (1) teza I, alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), ale art. 139 alin. (1) si (3) lit. a) si ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor de călătorie pentru transportul public local pentru 

localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag , prezentat în Anexa. Anexa face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentului Asistență Socială, 

sub coordonarea domnului Braia Corneliu, Viceprimarul Orașului Uricani. 

(2) La finalul anului 2020, Compartimentul Asistență Socială va prezenta Primarului Orașului Uricani un 

raport privind aplicarea prezentei hotărâri, însoțită de propuneri privind îmbunătățirea aplicării acesteia, după caz.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către Instituţia 

Prefectului – Judeţul Hunedoara. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Primarului Oraşului 

Uricani, Viceprimarului Orașului Uricani, Compartimentului Asistență Socială, Serviciului Economic, presei şi 

publică în Monitorul Oficial Local. 

 
Hotărârea a fost adoptata în ședința ordinară din data de __.__.____, prin vot liber exprimat, cu majoritate absolută, respectiv 

cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali:15; 

Prezenți:__; 

Pentru:__ ; 

Impotrivă și abțineri: __ . 

 

 Uricani, la  Initiatori, Avizat, 

 25.02.2020 Braia Corneliu - viceprimar Secretar general 

  Clipici Gheorghe – consilier local  Flori Nelu-Danut 

  Stanci Jenica - consilier local 

  Sanda Nicolae - consilier local 

  MoraruVasile-Daniel - consilier local 

  Boroghina Alin - consilier local 

  Pavel Dreghici Vasile - consilier local 

  Patrascoiu Vasile - consilier local 

  Pop Daniela - consilier local 

  Crisan Ion - consilier local 

  Cures Liliana - consilier local 
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ROMANIA   NR. 31/119/25.02.2020 

JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

PRIMAR 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru  

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag  

 

 

 

 

După cum este cunoscut, Orașul Uricani cuprinde și localitățile componente Valea de Brazi și 

Câmpu lui Neag, localități care se află la câțiva kilometri distanță de orașul propriu-zis, iar accesul multora 

dintre cetățenii acestor localități se realizează numai prin intermediul microbuzelor care efectuează curse 

regulate, din oră în oră, pe ruta Lupeni – Câmpu lui Neag.  

Având ca premisă această situație, conducerea administrației publice locale a Orașului Uricani a dorit 

să vină în sprijinul unor categorii de persoane vulnerabile, pentru a le facilita transportul la cabinetele 

medicale, la bancomate, farmacii, la prestatorii de servicii în vederea achitării facturilor, precum și la 

magazinele din oraș. 

Având în vedere faptul că acest regulament este conceput pentru a testa viabilitatea soluțiilor propuse 

unice, că poate implica alocări de resurse neplanificate, concursul mai multor compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și modificarea planurilor de corecție și a bugetului, prezentul 

regulament este gândit ca un proiect-pilot, urmând ca în viitor, în funcție de modul în care se aplică și de 

impactul creat să primească o formă consolidată. 

Astfel, pornind de la voința legiuitorului primar, voință care s-a concretizat într-o serie de măsuri de 

sprijinire a diferitelor categorii de persoane vulnerabile și raportându-ne la prevederile Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Hotărârii de Guvern nr. 

1017 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 

drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap și ale Legii nr. 147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, s-a prevăzut prin art. 2 alin. (1) din regulamentul 

anexat prezentului proiect ca fiind categorii de persoane vulnerabile, următoarele categorii: a) pensionarii cu 

pensia mai mică sau egală cu salariul minim net pe economie; b) persoanele cu handicap grav; c) persoanele 

cu handicap accentuat; d) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; e) asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav; f) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa 

acestora, cu domiciliul pe raza Unității Administrativ-Teritoariale Uricani.  

Se poate observa așadar, că această categorisire reprezintă expresia voinței legiutorului primar 

regăsită și în prezentul proiect de hotărâre.   

În altă ordine, aceste reglementări la nivel național vizează doar sprijin/facilități acordate exclusiv 

pentru transportul interurban. În acest caz, persoanele din localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu 

file:///C:/Users/ROG/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp594312/00098554.htm
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lui Neag nu vor putea uza niciodată de aceste prevederi legale pentru transportul până în oraș, acesta fiind un 

transport intraurban. 

Totodată, administrația publică locală din Orașul Uricani a considerat că un număr de 2 transporturi 

lunare dus-întors se impune, date fiind necesitățile acestor categorii de persoane. În regulament se prevede 

faptul că se vor acorda, lunar, un număr de patru tichete de călătorie, două dus și două întors, respectiv 

trimestrial 12 tichete, șase dus și șase întors. Așa cum afirmam și la început, ideea acestui proiect a pornit de 

la necesitatea asigurării accesului acestor categorii de persoane la serviciile medicale, la magazine, la 

operatorii de servicii și nu la împovărarea acestora cu diferite formulare, cereri și alte documente.    

Pentru aceste considerente, punând interesul acestor categorii de persoane mai presus de orice 

resorturi, supunem consiliului local spre analiză, dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru transportul public local pentru 

localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag. 

 

 

  Initiatori,  

  Braia Corneliu - viceprimar  

  Clipici Gheorghe – consilier local   

  Stanci Jenica - consilier local 

  Sanda Nicolae - consilier local 

  MoraruVasile-Daniel - consilier local 

  Boroghina Alin - consilier local 

  Pavel Dreghici Vasile - consilier local 

  Patrascoiu Vasile - consilier local 

  Pop Daniela - consilier local 

  Crisan Ion - consilier local 

  Cures Liliana - consilier local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  NR. 31/121/25.02.2020 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

ORAŞUL URICANI 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

 

 

 

R A P O R T      D E     S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru  

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag  

 

 

 

 

Orasul Uricani se intande pe o suprafata foarte mare si pe langa orasul propriu-zis cuprinde 

localitatile componente Valea de Brazi si Campu lui Neag. Accesul cetatenilor din localitatile componente 

se realizeaza prin intermediul microbuzelor de pe  ruta Lupeni-Buta. 

Raportandu-ne la prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, Hotararii  de Guvern nr.1017 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit 

persoanelor cu handicap si ale Legii nr.147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 

transportul intern consideram oportun ca anumite categorii de persoane vulnerabile sa beneficieze de tichete 

de calatorie pe transportul intraurban. 

Conform Legii nr.292/2011 a asistentei sociale , persoanele varstnice reprezinta o categorie de 

populatie vulnerabila cu nevoi particulare, datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice 

fenomenului de imbatranire. Autoritatea publica locala are responsabilitatea acordarii de beneficii de 

asistenta sociala persoanelor care se afla in situatii de vulnerabilitate dintre care si facilitati privind 

transportul urban. 

Analizand proiectul de hotarare se considera oportuna si necesara asigurarea unor masuri de protectie 

sociala prin sustinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport in comun unor categorii de 

persoane defavorizate dupa cum urmeaza : 

- pensionarii cu pensia mai mica sau egala cu salariul minim net pe economie ; 

- personele cu handicap grav ; 

- persoanele cu handicap accentuat ; 

- insotitorii persoanelor cu handicap grav numai in prezenta acestora ; 

- asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ; 

- reprezentantilor legali ai copiilor cu handicap accentuat sau grav, numai in prezenta 

acestora cu domiciliul pe raza UAT Uricani 

Avand in vedere cele expuse anterior, propun dezbaterii si aprobarii Consiliului local, proiectul de 

hotarare in forma si structura prezentata. 

 

 

 

Compartiment Asistență Socială, 

Inspector 

Nagy Zita 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  NR. 31/A/121/25.02.2020 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

ORAŞUL URICANI 

SERVICIUL ECONOMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T      D E     S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru  

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag  

 

 

 

 

 

 

Analizand proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de 

călătorie pentru transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag , 

referatul de aprobare și luând în vedere și raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 

Uricani, fac precizarea ca a fost prevazuta in bugetul local al Orasului Uricani pe anul 2020 suma de 30 mii 

lei in capitolul 84.02 „Transporturi”, subcap. 84.02.03.02 „Transport in comun”. 

 

 

 

 

 

 

Serviciu Economic, 

Șef Serviciu 

Cherecheș Sorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA  NR. 31/B/121/25.02.2020 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

ORAŞUL URICANI 

BIROU URBANISM ȘI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

R A P O R T      D E     S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru  

transportul public local intraurban 

 

Analizand proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor de călătorie pentru 

transportul public local pentru localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag și referatul de aprobare, în 

conformitate cu Planul Urbanistic General al Orașului Uricani și nomenclatorul stradal, străzile din Valea de Brazi și 

Câmpu lui Neag – localități componente ale Orașului Uricani sunt următoarele: 

 

Nr. Crt. Strada Localitatea componentă a 

Orașului Uricani 

1 Valea de Brazi Valea de Brazi 

2 Tulișa Valea de Brazi 

3 Dinoni Valea de Brazi 

4 Petroasa Valea de Brazi 

5 Hicionilor Valea de Brazi 

6 Mârșevoni Valea de Brazi 

7 Dodoconi Valea de Brazi 

8 Firizoni Valea de Brazi 

9 Câmpu lui Neag Câmpu lui Neag 

10 Bilugu Câmpu lui Neag 

11 Toplița Câmpu lui Neag 

12 Valea de Pești Câmpu lui Neag 

13 Barajului Câmpu lui Neag 

14 Haiducilor Câmpu lui Neag 

15 Dosul Pribeagului Câmpu lui Neag 

16 Fețele Topliței Câmpu lui Neag 

17 Mănăstirii Câmpu lui Neag 

18 Todești Câmpu lui Neag 

19 Păroasa Câmpu lui Neag 

20 Jandarmeriei Câmpu lui Neag 

21 Manoleștilor Câmpu lui Neag 

22 Romanilor Câmpu lui Neag 

23 Valea Paroșenilor Câmpu lui Neag 

24 Cabanelor Câmpu lui Neag 

25 Strugurului Câmpu lui Neag 

26 Ungurului Câmpu lui Neag 

27 Dacilor Câmpu lui Neag 

28 Retezat Câmpu lui Neag 

29 Lazărul Câmpu lui Neag 

30 Cheile buții Câmpu lui Neag 

31 Platoul Soarelui Câmpu lui Neag 

32 Buta Câmpu lui Neag 

33 Rostoveanu Câmpu lui Neag 

34 Câmpu Mielului Câmpu lui Neag 

35 Câmpușel Câmpu lui Neag 

36 Valea Ursească Câmpu lui Neag 

 

 

 

Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Inspector 



Moară Iuliana 
ROMANIA        ANEXA la Proiectul de Hotărâre nr. 

31/120/25.02.2020 

JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI  

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT 

privind acordarea tichetelor de călătorie pentru transportul public local pentru localitățile 

componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag privind acordarea tichetelor de călătorie pentru 

transportul local intraurban 

  

I. Dispoziţii referitoare la beneficiari şi emiterea tichetelor de călătorie 

 

ART. 1. Prezentul regulament statuează modalitatea de acordare a tichetelor de călătorie pentru 

transportul public local intraurban pe ruta Uricani – Câmpu lui Neag. 

 

ART. 2. (1) Beneficiază de gratuitatea transportului public local intraurban următoarele categorii de 

persoane: 

a) pensionarii cu pensia mai mică sau egală cu salariul minim net pe economie,  

b) persoanele cu handicap grav; 

c) persoanele cu handicap accentuat; 

d) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; 

e) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

f) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora, 

(2) Beneficiază de gratuitatea transportului public local intraurban numai categoriile de persoane 

prevăzute la alin. (1) lit. a) - f) cu domiciliul pe străzile din localitățile componente Valea de Brazi sau 

Câmpu lui Neag, așa cum acestea sunt prevăzute în Planul Urbanistic General al Orașului Uricani și în 

nomenclatorul stradal. 

(3) Tichetele de călătorie se acordă pentru asigurarea transportului intraurban, pe ruta Uricani – 

Câmpu lui Neag. 

(4) Străzile din localitățile componente Valea de Brazi sau Câmpu lui Neag sunt cele prevăzute în 

anexa la prezentul regulament, parte integrantă a acestuia. 

 

 

ART. 3. (1) Pentru a putea beneficia în mod gratuit de tichete de călătorie, categoriile de persoane 

prevăzute la art. 2 alin. (1) vor depune o solicitare în acest sens la Compartimentul de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei Orașului Uricani până cel mai târziu la data de 20 a fiecărei luni.  

(2) La cererea de acordare se vor anexa, în copie, următoarele documente: 

- cartea de identitate a beneficiarului și a însoțitorului sau reprezentantului legal, după caz;  

- certificat de încadrare în grad (accentuat sau grav); 

- dovada privind calitatea de însoțitor sau reprezentant legal al minorului sau persoanei adulte cu 

handicap; 

- declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

ART. 4. (1) Tichetele de călătorie se acordă pentru o perioadă de 3 luni. 

 (2) Tichetele de călătorie se vor acorda pentru următoarele 3 luni ulterioare celei în care s-a depus 

cererea pevăzută la art. 3. 

  

ART. 5. (1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot beneficia lunar de un număr de 2 călătorii, 

dus-întors.  

(2) Persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) li se vor putea acorda 4 tichete de călătorie pe lună, câte 2 

tichete dus și două tichete întors, respectiv 12 tichete trimestrial, din care 6 tichete dus și 6 tichete întors.  

(3) Fiecare tichet este valabil pentru o singură călătorie, dus sau întors. 

 



ART. 6. (1) Tichetele de călătorie vor fi emise pentru rutele Uricani – Valea de Brazi, respectiv 

Uricani –  Câmpu lui Neag și vor fi acordate persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) în funcție de adresa de 

domiciliu a acestora.  

(2) Tichetele de călătorie vor conţine următoarele elemente: 

a)   seria şi numărul tichetului de călătorie; 

c)    datele de identificare ale beneficiarului: numele şi prenumele persoanei, seria şi numărul actului 

de identitate. 

d)   perioada de valabilitate; 

e)    emitentul, respectiv Primăria Orașului Uricani. 

f)    pe faţa tichetului se vor tipări următoarele: 

- "Tichet de călătorie intraurban, Uricani – Câmpu lui Neag, nr.________________”. 

g) pe verso-ul tichetului se vor tipari urmatoarele: 

  - "Tichetul este netransmisibil. La predarea tichetului, beneficiarul prezintă şi actul de 

identitate. Orice modificare, ştersătură, înscriere neautorizată făcută tichetului conduce la anularea 

acestuia.”. 

 

ART. 7. (1) Tichetul de călătorie va fi retinut de catre taxatorul/şoferul operatorului de transport. 

Acesta va preda tichetele operatorului de transport public local în vederea înaintării spre decontare Primăriei 

Orașului Uricani. 

(2) Tichetul este nominal, netransmisibil şi este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat. 

(3) Beneficiarul tichetului de călătorie este responsabil de integritatea acestuia. 

(4) Pierderea, modificările, ștersăturile precum și alte asemenea situații care duc la imposibilitatea 

identificării datelor cuprinse pe tichet atrage după sine și pierderea dreptului la o călătorie. Emiterea, în 

aceste cazuri, a unui alt tichet de călătorie nu este permisă. 

  

II. Dispozitii referitoare la drepturile si obligatiile partilor implicate 

 

ART. 8. Operatorul de transport public local, va asigura transportul persoanelor prevazute la art. 2 

alin. (1) cu mijloacele de transport proprii, iar Primăria Orașului Uricani va achita lunar contravaloarea 

serviciilor de transport prestate, în baza tichetelor de călătorie predate și a facturii emise. 

  

ART. 9. Operatorul de transport public local are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a)   să reţină tichetul de călătorie; 

b)   să aplice viza firmei/semnătura reprezentantului pe verso-ul tichetului de călătorie; 

c)    să verifice identitatea beneficiarilor, în acest sens, beneficiarii urmând să prezinte actul de 

identitate şi tichetul de călătorie; 

d)   să transmită, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, către Primăria Orașului 

Uricani documentele în baza cărora se va deconta contravaloarea serviciilor prestate, respectiv, 

centralizatorul însotit de tichetele de călătorie, pe suport de hârtie; 

e)    să încaseze contravaloarea serviciilor prestate. 

 

ART. 10. Primăria Orașului Uricani prin Compartimentul de Asistență Socială are următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

a)   să asigure întocmirea dosarelor, tipărirea tichetelor de călătorie şi distribuirea acestora către 

persoanele îndreptățite; 

b)   să verifice, în termen de 10 zile de la primire, centralizatorul însotit de tichetele de călătorie. În 

acest sens, se va verifica şi dacă tichetele de călătorie înaintate de către operatorul de transport au 

corespondent în matca tichetelor eliberate. 

c)    să verifice, prin împuterniciţii săi, modul în care se pune în aplicare această hotărâre, atât de 

către operator cât şi de către beneficiari. 

d) să achite lunar, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioară contravaloarea serviciilor 

prestate de către operatorul de transport, prin virament în contul ______________ deschis la Trezoreria 

Municipiului Petroșani. 

  

 



III. Dispozitii finale 

 

ART. 10. (1) Având în vedere faptul că acest regulament este conceput pentru a testa viabilitatea 

soluțiilor propuse unice, că poate implica alocări de resurse neplanificate, concursul mai multor 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, modificarea planurilor de corecție și a 

bugetului, prezentul regulament este gândit ca un proiect-pilot, urmând ca în viitor, în funcție de modul în 

care se aplică și de impactul creat să primească o formă consolidată. 

(2) Consiliul Local al Orașului Uricani își reverză dreptul de a modifica dispozițiile prezentului 

regulament ori de câte ori interesul public, economic sau imperativul legii o impune, precum și în orice alte 

situații în care modificarea acestuia ar fi determinată de funcționarea normală a administrației publice locale, 

la propunerea primarului sau a coordonatorului acestui proiect, respectiv domnul viceprimar. 

(3) Suspendarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament se poate dispune în condițiile prevăzute 

la alin. (1). 

(4) Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către 

Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexă 

privind lista străzilor din Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag –  

localități componente ale Orașului Uricani 

 

 

Nr. Crt. Strada  Localitatea componentă a 

Orașului Uricani 

1 Valea de Brazi Valea de Brazi 

2 Tulișa Valea de Brazi 

3 Dinoni Valea de Brazi 

4 Petroasa Valea de Brazi 

5 Hicionilor Valea de Brazi 

6 Mârșevoni Valea de Brazi 

7 Dodoconi Valea de Brazi 

8 Firizoni Valea de Brazi 

9 Câmpu lui Neag Câmpu lui Neag 

10 Bilugu Câmpu lui Neag 

11 Toplița Câmpu lui Neag 

12 Valea de Pești Câmpu lui Neag 

13 Barajului Câmpu lui Neag 

14 Haiducilor Câmpu lui Neag 

15 Dosul Pribeagului Câmpu lui Neag 

16 Fețele Topliței Câmpu lui Neag 

17 Mănăstirii Câmpu lui Neag 

18 Todești Câmpu lui Neag 

19 Păroasa Câmpu lui Neag 

20 Jandarmeriei Câmpu lui Neag 

21 Manoleștilor Câmpu lui Neag 

22 Romanilor Câmpu lui Neag 

23 Valea Paroșenilor Câmpu lui Neag 

24 Cabanelor Câmpu lui Neag 

25 Strugurului Câmpu lui Neag 

26 Ungurului Câmpu lui Neag 

27 Dacilor Câmpu lui Neag 

28 Retezat Câmpu lui Neag 

29 Lazărul Câmpu lui Neag 

30 Cheile buții Câmpu lui Neag 

31 Platoul Soarelui Câmpu lui Neag 

32 Buta Câmpu lui Neag 

33 Rostoveanu Câmpu lui Neag 

34 Câmpu Mielului Câmpu lui Neag 

35 Câmpușel Câmpu lui Neag 

36 Valea Ursească Câmpu lui Neag 

 

 

Uricani, la   Initiatori, Avizat, 

25.02.2020  Braia Corneliu - viceprimar Secretar general 

  Clipici Gheorghe – consilier local  Flori Nelu-Danut 

  Stanci Jenica - consilier local 

  Sanda Nicolae - consilier local 

  MoraruVasile-Daniel - consilier local 

  Boroghina Alin - consilier local 

  Pavel Dreghici Vasile - consilier local 

  Patrascoiu Vasile - consilier local 

  Pop Daniela - consilier local 

  Crisan Ion - consilier local 

  Cures Liliana - consilier local 


