
3.2. Plan de actiune 2021 – 2027 
Nr. 

crt. 

Domeniul de 

interventie 

Obiectiv 

strategic 

Obiective 

specifice / 

operationale 

Plan de actiune Proiecte propuse Institutia 

responsabila 

Suma 

estimata - 

euro 

Sursa de 

finantare 

potentiala 

Termen 

estimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

Infrastructurii 

Dezvoltarea 

durabilă a 

oraşului prin 

generarea unui 

mediu socio– 

economic 

stabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbunătăţirea 

condiţiilor de 

trai prin 

refacerea 

fondului 

locativ şi a 

serviciilor de 

utilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Eficientizarea energetica a 

blocurilor de locuinte situate pe str 

Aleea Trandafirilor - bl.1, str 1 

Mai – bl.13, str Republicii –

bl.5,9,20,26, str Aleea Plopilor- 

bl.1, str Sterminos – bl.8,18, str 

Aleea Jiului – bl.1,3,5, str 

Revolutiei – bl.1,3,5, orasul 

Uricani, judet Hunedoara 

 

UAT Uricani 3.200.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2025 

Eficientizarea energetica a 15 

blocuri de locuinte din Orasul 

Uricani 

UAT Uricani 3.200.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Construirea unui ansamblu de 

locuinte “EUROPA”, in zona 

fostei Preparatii 

 

UAT Uricani 20.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Construirea a doua blocuri de 

locuinte sociale in zona fost Put 5 

Uricani 

 

UAT Uricani 7.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Reabilitare bloc turn strada 

Republicii Uricani 

 

UAT Uricani 5.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Eficientizarea 

energetica a 

cladirilor 

publice 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Eficienta energetica a Cladirii 

fostului Spital corp A 

UAT Uricani 1.500.000  Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 



 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Eficientizare energetica cladire 

cinematograf Uricani 

UAT Uricani 1.500.000  Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Construirea de 

centre 

integrate  

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Centru recreativ in orasul Uricani, 

amenajari exterioare si asigurare 

utilitati din surse regenerabile 

 

UAT Uricani 15.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

 

2027 

Dezvoltarea 

durabilă a 

oraşului prin 

generarea unui 

mediu socio– 

economic 

stabil 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Regenerare urbana  in zona 

“Poiana Mare”, oras Uricani 

UAT Uricani 7.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2025 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Parc tehnologic / industrial/ 

incubatoare de afaceri in 

perimentrul fostei EM Uricani si 

fostei preparatii Uricani 

 

UAT Uricani 

 

5.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

 

Realizarea unor parcuri 

fotovoltaice 

UAT Uricani 

 

5.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



 

Dezvoltarea si 

modernizarea 

infrastructurii 

de drumuri 

 

 

Asigurarea 

unui acces 

facil al 

cetatenilor la 

gospodariile 

din zona si 

facilitarea 

accesului spre 

zonele turistice 

adiacente 

 

Obţinerea avizelor 

necesare şi  

continuarea 

lucrărilor  

 

Continuarea lucrărilor la drumul 

DN66A Câmpu lui Neag - Băile 

Herculane 

 

 

MLPDA 

CJ Hunedoara  

CNAIR 

 

 

64.000.000 

 

Bugetul de stat 

 

2027 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Modernizare  drumuri vicinale din 

oraşul Uricani, Valea de Brazi şi 

Câmpu lui Neag  

MLPDA 

UAT Uricani 

5.500.000 Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Modernizare DN 66A Uricani - 

Valea de Brazi - Campu lui Neag 

 

MLPDA 

CJ Hunedoara  

CNAIR 

 

6.000.000  

Bugetul de stat 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Reabilitare drum DJ 672C Valea 

de Pești/Runcu -  

UAT Uricani 

UAT Runcu 

Consiliul 

judetean 

MLPDA 

8.500.000 Bugetul de stat 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Amenajarea zonelor pietonale de 

pe buldevardului Muncii si 

Republicii precum si amenajarea 

spatiilor publice din zona urbana a 

orasului Uricani 

 

UAT Uricani 6.500.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

 Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Reabilitarea drumuri turistice si 

creare piste de biciclete spre 

obiectivele turistice din orasul 

Uricani 

UAT Uricani 15.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 



Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Amenajarea unor spatii de parcare 

pe raza orasului 

UAT Uricani 300.000 Bugetul local 2023 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Construire punte pietonală peste 

răul Jiul de Vest, între vilele D  

şi E 

UAT Uricani 150.000 Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de  

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Amenajare punte pietonala spre 

fostul depozit de explozivi, str. 

Minei 

UAT Uricani 150.000 Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de  

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Dezvoltarea mobilitatii urbane in 

orasul Uricani 

UAT Uricani 15.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

 

 

 

 

 

Modernizarea 

retelelor de 

utilitati 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

utilitatilor  

tututor 

gospodariilor  

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor  

 

Extinderea, reabilitarea, 

 modernizarea reţelei de apă 

potabilă şi canal 

în Valea de Brazi şi Câmpu lui 

Neag-Câmpuşel 

 

UAT Uricani 

Operator apa -

canal 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

  Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Extindere / reabilitare / 

modernizare iluminat public pe 

drumurile publice orasul Uricani 

si localitatile componente Valea 

de Brazi si Campu lui Neag 

UAT Uricani 

 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

2027 



Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor  

 finantare 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Extindere / reabilitare 

infrastructura energie electrica in 

orasul Uricani si localitatile 

componente Valea de Brazi si 

Campu lui Neag 

 

UAT Uricani 

 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor  

Extindere retele de gaz metan la 

gospodariile aflate in Uricani 

UAT Uricani 

 

6.200.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2023 

 

 

 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Instalarea si modernizarea 

sistemelor de contorizare 

inteligenta pentru serviciile de 

utilitati publice 

UAT Uricani 

 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

Mediul 

Economic 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea 

cresterii 

economice la 

nivel local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

structurilor de 

sprijinire a 

afacerilor  

 

 

 

 

      

      

 

 

Consilierea si 

sprijinirea 

operatorilor 

economici locali in 

vederea dezvoltarii 

si diversificarii 

ofertelor de servicii 

si produse  

Sprijinirea infiintarii de unitati de 

procesare a produselor agricole 

primare (abator, centru de 

colectare si procesarea a laptelui, 

plante medicinale, prelucrarea 

carnii, procesare prima primara de 

lana si piei) 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

Sprijinirea pentru aplicarea unor 

programe de calificare/ recalificare/ 

reconversie profesională a forţei de  

muncă disponibilă în diferite meserii 

necesare noilor ramuri economice 

care tind să se dezvolte  

UAT Uricani 

ONG  

 Fonduri 

europene 

 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



Identificarea pieţelor de desfacere 

pentru valorificarea produselor 

locale inclusiv amenajarea 

infrastructurii necesare unui targ 

de produse si prezentare a 

produselor , etc cu specific local 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de  

finantare 

Fonduri private 

2027 

  

 

Sprijin pentru dezvoltarea de 

centre de prelucrarea lemnului, 

extinderea si/sau  modernizarea 

celor existente si alte resurse 

naturale existente în zonă 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

  

 
  

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Aqua Park in orasul Uricani UAT Uricani 

 

15.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

3. Dezvoltarea 

turismului şi 

agriculturii 

 

Imbunatatirea 

infrastructurii 

aferente 

obiectivelor 

turistice 

 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Realizarea de circuite tematice, 

circuite de mountain-bike, circuite 

de drumetii montane si trasee 

turistice  
 

UAT Uricani 

 

 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Regenerare urbana  in zona 

“Poiana Mare”, oras Uricani 

UAT Uricani 7.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2025 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Construirea unei tabere scolare 

pentru elevi (timp liber, educație 

montană și de mediu) 

UAT Uricani 4.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 



Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Punct de informare turistica cu 

activitati specifice pentru 

promovarea Parcului National 

Retezat si a zonelor adiacente in 

cadrul complexului 

 

UAT Uricani  Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

  

 

Imbunatatirea 

standardelor 

de calitate a 

ofertelor 

structurilor de 

primire 

turistice si 

diversificarea 

acestora 

Asistenta si sprijin 

pentru infiintarea de 

noi afaceri in turism 

Sprijinirea intreprinzatorilor pentru 

infiinţarea unor pensiuni turistice si 

agroturistice 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Amenajarea căilor de acces, 

inclusiv a traseelor turistice, 

montarea hărţilor turistice, 

montarea panourilor stradale de 

tip "city-light" cu referire la 

turism 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Campanii de 

informare în 

agroturism si turism 

rural 

Sprijinirea asociaţiilor familiale şi 

microîntreprinderilor din mediul 

rural pentru a oferi diverse produse şi 

servicii turistice care promovează 

specificul zonei (spectacole 

folclorice, cursuri traditionale, 

promovare , muzee populare) 

UAT Uricani 

Agentii 

economici 

 

 Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea de 

asistenţă medicală 

şi socială 

Cresterea 

calitatii 

serviciilor de 

asistenta 

medico- 

sociala 

 

Campanii de 

informare 

Dezvoltarea unor noi servicii de 

îngrijire persoane vârstnice la 

domiciliu 

UAT Uricani 

ONG  

 Fonduri 

europene 

 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

      



 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Sanatate- 

social 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Construire Centru social de zi si 

recuperare, oras Uricani 
 

UAT Uricani 

 

6.200.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Infiinţare centru social 

multifuncțional 

UAT Uricani 

ONG  

 Fonduri 

europene 

 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Ambulatoriu mobil UAT Uricani  Fonduri 

europene 

 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Asistenta si sprijin 

pentru infiintarea de 

ONG-uri in 

domeniul social  

Sprijin pentru infiinţarea unor 

ONG care să aibă ca obiect de 

activitate servicii sociale 

UAT Uricani 

ONG 

 

 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

 

  

Asistenta si sprijin 

pentru infiintarea de 

ONG-uri in 

domeniul social 

Stabilirea şi consolidarea de 

parteneriate durabile între 

autorităţile centrale şi locale, 

reprezentanţii ONG, în vederea 

elaborării şi implementării de 

proiecte de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor 

UAT Uricani 

ONG 

 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Obţinerea 

aprobărilor 

Atragerea 

finanţărilor  

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor  

Amenajare cimitir în oraşul 

Uricani  

 

 

UAT Uricani 

Biserica 

Ortodoxa 

3.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

 

2027 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Tineret, 

Educaţie, 

Cultură-

Culte, Sport  

 

 

 

 

 

Asigurarea 

unui proces 

educational 

modern si de 

calitate 

  

Reabilitarea si 

dotarea cu 

echipamente 

performante  a 

scolilor 

 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Achizitia dotarilor 

Imbunatatirea procesului 

educational prin dotarea cu 

echipamente performante a 

scolilor de pe raza orasului 

Uricani  
 

UAT 5.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Realizarea 

proiectului 

Achizitia dotarilor 

Achizitie echipamente electronice UAT 290.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2021 

Realizarea 

proiectului 

Achizitia dotarilor 

Consolidarea capacitatii de 

invatamant din 

orasul Uricani in vederea 

gestionarii 

situatiei de pandemie generata de 

virusul 

SARS-COV-2 

UAT 252.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2021 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Achizitia dotarilor 

 

 

Achizitionarea de autobuze 

electrice si echipamentele 

specifice pentru transportul scolar 

din localitatea componenta 

Campul lui Neag pana la unitatile 

scolare din orasul Uricani 

UAT Uricani 1.000.000  Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Construire a unei gradinite cu 

program prelungit  

UAT Uricani 1.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Modernizarea caminului cultural 

Campu lui Neag 

UAT Uricani 500.000  Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

 

 

 

Cresterea vietii 

culturale 

active la 

nivelul 

comunitatii 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Construire sala de sport scolara, 

localitatea Uricani, judet 

Hunedoara 

UAT Uricani 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Construirea unui bazin de înot UAT Uricani 

 

2.000.000 Fonduri 

europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Modernizare si dotare 

cinematograf  si centru cultural 

pentru tineri in localitatea Uricani, 

judet Hunedoara 

UAT Uricani 1.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Reparaţii şi modernizări la lăcaşurile 

de cult aflate pe raza oraşului Uricani 

şi a celor două localităţi Valea de 

Brazi şi Câmpu lui Neag 

UAT Uricani 

Biserica 

Ortodoxa 

 Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

 Modernizare si dotare Casa de 

Cultura localitatea Uricani, judet 

Hunedoara  

UAT Uricani 3.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 



Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Reabilitare, modernizare si dotare 

Stadion Minerul Uricani 
 

UAT Uricani 5.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Construire baza sportiva tip 1 

Oras Uricani 

UAT Uricani 5.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Amenajare terenuri de sport 

multifunctionale , inclusiv locuri 

de joaca zona Valea de Brazi 

UAT Uricani 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

 

6. 

 

Mediu 

 

Promovarea 

modului 

sănătos de 

viaţă 

Rezolvarea 

problemelor 

sectoriale de 

mediu 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

 

Construire depozit deșeuri 

rezultate din construcții și 

demolări 

UAT Uricani 

 

3.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Construire depozit deșeuri 

vegetale in orasul Uricani 

UAT Uricani 

 

1.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

   

Regenerarea si 

decontaminare

a terenurilor 

industriale 

dezafectate 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Regularizarea si ecologizarea 

cursurilor de apa de pe raza 

oraşului Uricani şi a celor două 

localităţi componente Valea de 

Brazi şi Campu lui Neag 

UAT Uricani 

 

 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Revitalizarea 

zonei urbane a 

orasului 

Uricani 

Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

Reabilitarea si amenajarea 

parcurilor din orasul Uricani 

UAT Uricani 

 

1.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

   Elaborare 

documentatii 

tehnico-economice 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

Execuţia lucrărilor 

 

Reabilitarea si amenajarea 

spatiilor verzi in orasul Uricani 

 

UAT Uricani 

 

3.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



   

 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

 

Dotarea serviciului public de 

gospodarire locala cu echipamente si 

utilaje de interventie pentru 

intretinerea cailor de acces, cursuri 

de apa si pentru prevenirea 

inundatiilor si a altor fenomene 

generate de schimbarile climaterice 

UAT Uricani 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

   

 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Dotarea serviciului Salvamont cu 

echipamente si utilaje de interventie 

specifice 

UAT Uricani 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 

 

 

7. 

 

 

 

Administraţia 

Publică 

Locală 

 

 

 

Creşterea 

resursele 

umane şi 

materiale ale 

autorităţilor 

locale 
Creșterea 

capacității 

administrative 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Dotarea serviciilor din subordinea 

administratiei publice locale cu 

mijloace de transport si echipamente 

de lucru nepoluante si ecologice. 

 

UAT Uricani 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Dezvoltarea unui sistem informatic 

integrat în vederea îmbunătățirii 

comunicării și a schimbului de 

informații pe toate nivelurile interne 

ale administrației publice locale 

UAT Uricani 1.500.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Implementarea de soluții tip ”smart 

city”  

UAT Uricani  Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 



Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Sistem management trafic si 

telegestiune sistem de iluminat 

public 

UAT Uricani 5.000.000 Fonduri 

europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

  Atragerea de 

finanţări 

 

Actualizarea Planului Urbanistic 

General, realizarea Planului 

Cadastral al zonei 

UAT Uricani 300.000 Fonduri 

europene 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2024 

Crearea unui 

mediu sigur 

pentru 

cetatenii 

orasului 

Realizare proiect 

Execuţia lucrărilor 

 

Asigurarea sigurantei cetatenilor prin 

folosirea dispozitivelor si 

instrumentelor inteligente ( 

supraveghere video) 

 

UAT 1.000.000 Fonduri 

europene 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

   

 

Atragerea de 

finanţări 

Realizarea 

proiectului 

 

Achizitie echipamente de alarmare si 

dotare cu materiale si utilaje de 

interventie in situatii de urgenta 

UAT 2.000.000 Fonduri 

europene 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 

 

 

 

 


