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INTRODUCERE 

 

 

Ca în fiecare an, vă supun atenţiei Informarea privind starea economică, socială și de mediu a 

Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara, care poate fi consultată de toți cetăţenii interesați în vederea unei 

transparențe totale a activității Primăriei Orașului Uricani. 

Anul 2020 a fost un an plin de provocări atât pentru mine, dar mai ales pentru fiecare cetățean. 

Fiecare dintre noi a fost afectat într-o oarecare măsură de pandemia globală de Covid-19. A fost un an 

solicitant prin definiție, care a condus la scăderea nivelului de încasare a taxelor și a impozitelor locale 

atât din partea persoanelor fizice cât și a celor juridice. 

Au fost provocări care s-au constituit în oportunități pentru demonstrarea abilitățiilor 

administrației publice locale de gestionare a situațiilor dificile dând dovadă de tenacitate, curaj și 

perseverență.  

Pe tot parcursul anului 2020 ne-am desfășurat activitatea ținând cont de nevoile comunității locale 

și am desfățurat constant activități cu scopul limitării răspândirii noului coronavirus precum și a protejării 

vieții și sănătații cetățenilor orașului Uricani: am dotat școlile cu materiale sanitare pentru dezinfecție, 

măști de protecție atât pentru elevi cât și pentru profesori, s-au montat în toate scările de blocuri dozatoare 

cu dezinfectanți, am desfășurat activități de dezinfecție atât a străzilor cât și a parcurilor și a scărilor de 

blocuri. 

Chiar și în aceste condiții au fost finalizate obiective importante și au fost deschise noi proiecte cu 

finanțare din fonduri europene și nu numai. Amenajările urbane, străzile, trotuarele și parcările din oraș 

au beneficiat de schimbări majore. 

Este adevărat că nu a fost și nu este ușor, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 s-a continuat 

procesul de închidere a EM Uricani, proces ce probabil se va încheia la sfârșitul acestui an. Acest aspect 

presupune pierderea ultimelor locuri de muncă din minerit și bineînțeles diminuarea veniturilor la bugetul 

local.  

Totodată, cea mai grea provocare o reprezintă disconfortul creat de lucrările de investiții, în 

special cele generate de investiția Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din oraș, 

respectiv săpături și intervenții cu utilaje pe străzi, alei pietonale și zone verzi. 

Amintesc faptul că în anul 2020 am întâmpinat probleme uriașe privind asigurarea resurselor 

financiare necesare pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, precum și pentru salariile 

aferente asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități. Astfel, Guvernul României a refuzat să 

asigure sumele de bani necesare pentru asigurarea acestor plăți, atât pentru orașul nostru cât și pentru alte 

câteva sute de localități din țară, în schimb asigurând pe criterii politice, sume de bani mai mult decât era 

necesar, pentru administrațiile locale ai căror primari fac parte din partidele aflate la guvernare, situație 
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nemaiîntâlnită cel puțin în ultimii 10 ani. Administrația publică locală, prin rectificări de buget, a fost 

nevoită să taie banii de la alte capitole, renunțând în acest fel la importante acțiuni și activități 

programate, pentru a asigura cu prioritate până la sfârșitul anului sumele de bani necesare achitării în 

totalitate a drepturilor salariale și indemnizațiilor tuturor beneficiarilor. 

Deasemenea, aș puncta în mod deosebit, un alt aspect negativ și anume scăderea veniturilor din 

taxe și impozite locale de la 4.100 mii lei în anul 2019 la 3.300 mii lei în anul 2020, declin ce a avut ca 

efect amânarea unor plăți și indirect a unor lucrări de investiții aflate în derulare. Însă, cu sprijinul 

Consiliului Local și mai ales cu înțelegerea majorității cetățenilor, am reușit să depășim în condiții 

rezonabile această perioadă de criza, atât pe plan economic și social, cât și în ceea ce privește sănătatea 

populației orașului nostru.  

În această perioadă grea a avut de suferit inclusiv aparatul propriu de specialitate al primarului, 

care cu sacrificiile de rigoare a înțeles să participe la efortul comun al autorității executive pentru 

depășirea cu succes a perioadei de criză cu care se confruntă orașul nostru. Astfel, funcționarii primăriei 

au fost afectați de diminuarea veniturilor prin neacordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2020. 

În ceea ce privește acțiunea de infringement ce putea fi aplicată de către Comisia Europeană 

pentru neecologizarea gropii de gunoi din zona Valomir, primarul orașului Uricani a constatat că bugetul 

local nu dispunea de sumele uriașe necesare pentru realizarea acestui deziderat, astfel că a realizat toate 

diligențele necesare, adresându-se Consiliului Județean Hunedoara pentru a cere sprijin în vederea găsirii 

soluțiilor financiare de realizare a acestui proiect. În acest sens s-au făcut demersurile necesare pentru 

asigurarea sursei de finanțare privind ecologizarea efectivă a gropii de gunoi din Valomir, care se află sub 

monitorizarea directă a structurilor funcționale din cadrul Comisiei Europene. Astăzi, putem afirma că, 

Consiliul Județean Hunedoara a luat măsurile necesare pentru implementarea programului de ecologizare 

pentru acest obiectiv. 

Cea mai mare provocare a anului 2020 a reprezentat-o dezastrul generat de calamitățile din luna 

iunie 2020, în urma căruia au fost afectate rețelele de drumuri și străzi, atât naționale cât și locale, dar și 

unele gospodării ale cetățenilor și terenuri cu culturi agricole. Pentru gospodăriile și terenurile cu culturi 

agricole afectate, funcționarii primăriei au emis documente care au fost transmise reprezentanților 

Guvernului României în teritoriu, documente prin care s-a solicitat ca cetățenii să fie despăgubiți pentru 

pagubele produse de calamități. Din păcate, în afara câtorva gospodării afectate care au fost despăgubite 

cu suma de 1.500 lei fiecare, pentru celelate gospodării ale căror terenuri au fost distruse și ale căror 

culturi agricole au fost practic desființate, Guvernul României nu a aprobat niciun leu despăgubire. 

Administrația publică locală a acordat o atenție deosebită drumurilor locale care au fost afectate 

de inundații, astfel că drumurile și podețele care au fost cel mai puternic afectate au fost refăcute. 

Totodată, la solicitarea primarului orașului Uricani, s-a acționat la nivelul conducerii ministerului de 

resort, pentru a se debloca finanțarea din fonduri europene pentru lucrările de consolidare a barajului de la 

Valea de Pești și punerea în siguranță a acestuia, precum și de regularizare a celor mai importante secțiuni 

ale cursului de apă Jiul de Vest, proces care va fi urmărit și monitorizat împreună de conducerea SH 

Petroșani. 

În plan social, primarul orașului Uricani împreună cu alți primari din Valea Jiului au realizat 

demersuri importante prin întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, solicitând acestora 

măsuri de mărire semnificativă a salariului minim pe economie și sprijin masiv economic și financiar 

pentru mediul de afaceri din Valea Jiului, având ca rezultat dezvoltarea afacerilor existente și crearea de 

noi afaceri, care să genereze locuri de muncă bine plătite. Scopul final este diminuarea la maxim posibil a 

plecării tinerilor din orașul nostru și din întreaga zonă a Văii Jiului, tineri care pleacă pentru căutarea de 

locuri de muncă bine plătite pe alte meleaguri din alte orașe, dar mai ales în țările puternic dezvoltate din 

Europa. Din păcate, nu am găsit înțelegere la Guvernul României pentru rezolvarea aspectelor mai sus 

enunțate. 

Înformez pe această cale Consiliul Local și cetățenii orașului nostru că echipa din executivul 

Primăriei orașului Uricani, va face demersuri prin acțiuni directe cu europarlamentarii noștri, prin care se 

doreste determinarea reprezentanților UE și a Comisiei Europene să stabilească un salariu minim 
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consistent pe economie, obligatoriu în toate țările membre UE, inclusiv în România, astfel încât Guvernul 

României va putea fi determinat să înțeleagă că numai prin asemenea măsuri de creștere a nivelului de trai 

al cetățenilor noștri se poate opri migrația forței de muncă în afara țării, și de ce nu întoarcerea acasă a 

multor cetățeni plecați din orașul nostru.  

În prezent, informez comunitatea locală din Uricani, că împreună cu colegii primari din Valea 

Jiului facem constant demersuri pentru a determina autoritățile Statului Român să acționeze atât în 

domeniul realizării unui program investițional pentru înființarea de întreprinderi și afaceri în orașele Văii 

Jiului, pentru sprijinirea puternică a mediului de afaceri local pentru a asigura locuri de muncă bine 

plătite, cât si pentru dezvoltarea puternică a infrastructurii locale, inclusiv prin a creea facilități fiscale 

adresate mediului de afaceri din Valea Jiului. Este foarte important de știut că orașele din Valea Jiului, cu 

deosebire orașele Aninoasa și Uricani, au fost cel mai crunt lovite de restructurarea din minerit și se află 

în imposibilitatea de a avea sumele de bani necesare pentru dezvoltarea de întreprinderi și noi afaceri care 

să genereze locuri de muncă. 

Pe termen lung dorința de a îndeplini nevoile comunității, creșterea calității mediului educațional, 

îmbunătățirea imaginii orașului, stimularea investițiilor, finalizarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene, promovarea de noi proiecte de dezvoltare având ca principal scop bunăstarea locuitorilor, toate 

acestea sunt obiective ce le vom îndeplini în ciuda limitărilor financiare. 

Vă prezint mai jos, o parte din activitatea desfășurată de administrația locală în anul 2020.  

 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII AFLATE ÎN IMPLEMENTARE DE CĂTRE PRIMĂRIA 

ORAȘULUI URICANI  

 

 

1. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada 1 Decembrie și strada Aleea 

Trandafirilor, Orașul Uricani, Județul Hunedoara  

2. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada 1 Mai, strada Revoluției și 

strada Sterminos, Orașul Uricani, Județul Hunedoara  

3. Regenerare urbană în Orașul Uricani, Judeţul Hunedoara  

4. Regenerare urbană - fostul sediu administrativ E.M. Valea de Brazi 

5. Eficiența energetică clădiri publice, Orașul Uricani, Județul Hunedoara. 

6. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020, 

pentru orașul Uricani fiind „Reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare în U.A.T. Uricani„ 

structurat în 2 componente astfel: Lot 1 – Reabilitarea reţelelor de apă și canalizare Uricani și Lotul 2 -

Extindere rețele de apă în Cîmpu lui Neag. 

7. Primăria Orașului Uricani are în derulare în colaborare cu Consilul Județean, un proiect împărțit în 

2 componente: Componenta 1 - Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-

Uricani-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului și Componenta 2 – Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului.  

8. Construire grădiniță cu 4 săli de clase, Oraș Uricani, Județ Hunedoara 

9. Reabilitare grădiniţa nr.1, oraș Uricani, județ Hunedoara 

10. Modernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani şi localităţiile componente  

11. Modernizare străzi și alei pietonale în Orașul Uricani, județ Hunedoara 

12. Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Uricani  

 

În anul 2020 am scris și depus o cerere de finanțare pentru proiectul Consolidarea capacității de 

învățământ din orașul Uricani în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2, SMIS 143153, proiect depus în cadrul POIM- Consolidarea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
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Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății elevilor și cadrelor didactice în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19. 

Prin acest proiect se urmărește : 

- Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu 

coronavirus și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice în contextul actualei 

pandemii respectiv 912 elevi, 67 cadre didactice și 21 personal auxiliar. 

- Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea 

aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei 

COVID-19 prin dotarea cu echipamente medicale, măști, dezinfectanți,aparatură destinată dezinfecției și 

sterilizării aerului. 

- Dotatea a 4 unități de învățământ cu echipamente și dispozitive de protecție medicală. 

 

Urmatoarele proiecte raman în continuare pe lista de priorităti, astfel că se vor continua demersurile 

necesare pe lângă Guvern și ministerele de resort pentru realizarea acestora:  

 

1. AMENAJARE / CONSOLIDARE DRUM NAȚIONAL DN 66A (URICANI – BĂILE 

HERCULANE), KM 47+600 – 66+204 „CÂMPU LUI NEAG – CERNA DRUM DE LEGĂTURĂ DN 

66A km 47+600-km 66+204 (Câmpu lui Neag-Canton Câmpusel -Valea lui Iovan) 

Studiul de Fezabilitate realizat în anul 2009 și revizuit în anul 2012;  

Acord de Mediu nr.3/06.07.2011; 

Deviz General actualizat în anul 2018. 

 

2. MODERNIZARE DN 66 A km 66+204-km 109+308 (Valea lui Iovan-Băile Herculane) 

 Lungime:   43,104 km  

Sursa Finanțare:   Bugetul de Stat 

Tema de proiectare și Nota Conceptuală au fost avizate în anul 2018; 

 

3. CONSOLIDARE DN 66 A KM 16+624-23+800, LUPENI - URICANI 

    

 

Vă prezentăm mai jos activitatea din cadrul Compartimentelor Aparatului de Specialitate al 

Primarului Uricani: 

 

 

 

SERVICIUL ECONOMIC 

 

În cursul anului 2020 în cadrul Serviciului Economic s-au desfășurat următoarele activități : 

 S-a întocmit bugetul provizoriu (buget 1/12) până la aprobarea bugetului inițial; 

 S-a întocmit bugetul pe venituri și cheltuieli; 

 S-au întocmit rectificările bugetare; 

 S-a introdus bugetul în aplicația FOREXEBUG; 

 S-au introdus în aplicația FOREXEBUG angajamentele definitive și recepțiile în vederea 

efectuării plăților; 

 S-au întocmit formularele de deschidere credite bugetare, respectiv dispoziții de repartizare și 

retragere credite bugetare, întocmirea cererilor de deschidere credite bugetare și note explicative la 

deschiderile de credite bugetare pe fiecare capitol în parte, atât pentru Primăria Orașului Uricani, cât și 

pentru unitățile subordonate, respectiv: Liceul Tehnologic Retezat și Serviciul Public Gospodărire Locală 

Uricani; 
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 S-a întocmit programul de investiții; 

 S-au administrat conturile de cheltuieli și s-au efectuat înregistrările contabile în aplicația 

informatică. 

 S-au întocmit zilnic documentele pentru plațile dispuse de conducerea instituției din bugetul local 

pentru activitatea curentă, s-au verificat pentru obținerea vizei CFP și s-au efectuat toate operațiunile de 

plăți prin virament; 

 S-au întocmit ordonanțările pentru toate operațiunile de plăți desfășurate în cadrul unității pentru 

care au fost întocmite angajamente bugetare și legale; 

 S-au verificat lunar cheltuielile salariale și s-au întocmit ordinele de plată pentru salarii; 

 S-au întocmit ordinele de plată pentru prestări servicii, lucrări de investiții, obiecte de inventar, 

proiecte finanțate din FEN; 

 S-au întocmit CEC-urile; 

 S-au urmarit și înregistrat încasările contravalorii garanțiilor de bună execuție și restituirea 

acestora conform contractelor încheiate între unitatea administrativă și prestatori; 

 S-au întocmit lunar/trimestrial raportări FOREXEBUG respectiv formularele: 1118, 1115, 1102, 

1122, 1123, 1125, 1114 și 1133; 

 S-au întocmit lunar formularele de Plăți restante; 

 S-a întocmit lunar Monitorizarea cheltuielilor de personal; 

 S-a întocmit lunar Nota justificativă TVA; 

 S-a întocmit lunar Bilanțul prescurtat; 

 S-a întocmit lunar situația privind ridicările de numerar; 

 S-a ținut evidența garanțiilor de participare la licitații, s-au urmărit încasările și restituirea acestora 

unde este cazul; 

  S-a întocmit trimestrial Darea de seamă contabilă; 

 S-a contabilizat consumul de combustibil rezultat ca urmare a foilor de parcurs pentru toate 

autoturismele și utilajele din dotarea unității administrativ-teritoriale; 

 S-a întocmit lunar balanța de verificare; 

 S-a întocmit lunar contul de execuție de venituri și cheltuieli; 

 S-au verificat și îndosariat extraselor de cont pe categorii de cheltuieli; 

 S-au avizat referatelor de necesitate; 

 S-au îndosariat toate documentele justificative, balanțele de verificare și a altor documente 

financiar contabile în vederea arhivării acestora; 

 S-au pus la dispoziția Curtii de Conturi a documentelor solicitate precum și întocmirea unor 

situații solicitate de aceasta; 

 S-a rezolvat corespondența specifică biroului; 

 S-a verificat lunar registrul de casă; 

 S-a întocmit cererea de recuperare a sumelor din FNUASS; 

 S-au efectuat plățile ajutoarelor de urgență, ajutoarelor de înmormântare și ajutoarelor de 

încălzire. 

În cursul anului 2020 am întocmit : 

 1787 ordine de plată; 

 1787 angajamente, propuneri și ordonanțări; 

 261 note contabile manuale. 

 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
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       Biroul de Impozite si Taxe Locale, asigura colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și 

verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și 

executarea silită a creanțelor bugetare, înregistrarea zilnică a veniturilor din taxe și impozite locale. Biroul 

de Impozite și Taxe locale este un birou unic implicat în activitatea de lucru cu publicul. Aceasta 

activitate se desfășoara astfel:  

     • Informarea contribuabililor și preluarea declarațiilor și documentelor depuse de aceștia în vederea 

stabirii impozitelor;  

     • Analizarea, soluționarea și operarea în baza de date a cererilor în vederea scutirii de la plata 

impozitelor și taxelor locale a persoanelor fizice și juridice care se încadrează în prevederile legislatiei în 

vigoare; 

      • Eliberarea certificatelor de atestare fiscală către persoane fizice și juridice 

     • Efectuarea impunerilor și încetărilor de rol pentru bunurile impozabile deținute de către contribuabilii 

persoane fizice și juridice; întocmirea răspunsurilor în conformitate cu legislația fiscală, în termen legal, 

la toate cererile depuse de către contribuabili/instituții;  

     • Pentru reglementarea situației fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi necesar,  

s-au întocmit borderouri de debite și/sau scăderi;  

      • În același scop, s-au transmis diferitelor instituții, cereri de informații în ceea ce privește datele de 

identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor, conturilor bancare și a locurilor de 

muncă ale acestora, 

 S-au emis adrese confirmare debite si adrese restituire amenzi de circulație și buget local 

 Comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane fizice si juridice; 

 S-au emis inștiințări de plată  contribuabililor care au contracte de concesiuni /închirieri 

 S-au înregistrat noi contracte de concesiuni / închirieri  

 S-au înregistrat declarații ale contribuabililor pentru taxa de salubritate 

 S-au emis adrese din oficiu către contribuabili sau instituții ori de câte ori a fost necesară 

informarea acestora  

 S-au făacut reprezentări în instanță 

 S-au făcut inspecții fiscale 

 S-au făcut răspunsuri la adrese  

 S-au întocmit documente casa  

 Depuneri /ridicări numerar Trezorerie 

 S-au înregistrat zilnic veniturile din impozite și taxe locale 

 S-au efectuat închiderile trimestriale și anuale 

 Pe baza informațiilor culese, acolo unde s-a constatat că în urma comunicării somației, 

contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au întocmit dosarele de executare, în 

vederea recuperării debitelor restante prin poprirea disponibilităților din conturile bancare. 

 S-au emis certificate fiscale-999 

 S-au înregistrat procese verbale amenzi circulație -760 

 S-au înregistrat procese verbale amenzi buget local –261 

 S-au înregistrat declarații pentru clădiri și terenuri  persoane fizice și juridice– 529 

 S-au înregistrat declarații pentru mijloace de transport  – 610 

 S-au înregistrat scutiri persoane fizice –45  

 S-au emis titluri executorii amenzi circulație, amenzi buget local și înștiințări de plată, somații și 

titluri executorii, popriri, persoane fizice și juridice – 725 

 S-au întocmit contracte de concesiuni/închirieri-37 
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 S-au facut 3 inspecții fiscale 

 

Contul anual de execuție al bugetului local la venituri pentru anul 2020 se prezinta astfel: 

-încasări secțiunea funcționare-14.743.870,89 lei 

-încasări secțiunea dezvoltare-  14.336.063,08 lei 

 

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 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. S-a acordat o atenţie deosebită respectării 

cadrului legal, reglementat prin aplicarea actelor normative în baza cărora se derulează principalele 

activităţi, respectiv: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţă şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate, a H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, precum şi a H.G. nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor pe linie de stare civilă, precum 

şi alte ordine şi metodologii de lucru primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date. 

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.  

 

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 2020 a unui număr de 839 de cereri de 

eliberare a cărţilor de identitate, a cărţilor de identitate provizorii şi de stabilire a reşedinţei, astfel: 

De asemenea, în anul 2020 s-au eliberat un număr de 37 de cărţi de identitate provizorii. 

În aceeaşi perioadă au fost aplicate în actele de identitate 40 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 procedurilor şi 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. 
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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. 

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. 

La solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi 

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

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 Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice. În ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ce 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 centrale 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. 

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 
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În perioada analizată, la instituțiile de protecție socială de pe raza orașului Uricani s-au efectuat 4 

controale şi verificări. S-au instruit lucrătorii de asistenţă socială 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 2020 nu s-au primit solicitări în acest sens. 

 

Activitãţile desfãşurate pe linie de stare civilã : 

În perioada analizatã au fost eliberate un numãr de 36 cerificate de naştere, 73 certificate de 

cãsãtorie şi 67 cerificate de deces. 

Au fost operate menţiuni de desfacere de cãsãtorii şi înaintate un numãr de 25 extrase uz oficial cu 

menţiunile aferente. 

S-a întocmit Anexa 24 în numãr de 41 cu ocazia dezbaterii procedurii succesorale. 

S-a soluţionat un numãr de 17 cereri ỉn vederea aprobãrii transcrierii certificatelor de naştere 

ỉnregistrate ỉn strãinãtate. 

S-au ỉntocmit un numãr de 17 acte de naştere ỉn urma aprobãrilor de transcrieri ỉn registrele de 

stare civilã Române. 

S-au ỉntocmit un numãr de 25 acte de cãsãtorie. 

S-au ỉntocmit un numãr de 45 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 corect 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. 

 



 10 

 

 

COMPARTIMENTUL UAT, PROTECȚIA MEDIULUI, AUTORIZARE LIBERĂ INIȚIATIVĂ, 

CONTROL COMERCIAL 

 

În anul 2020 în cadrul biroului UATPM au fost desfășurate mai multe activități și au fost emise 

diverse  documente după cum urmează: 

- Au fost emise 99 de autorizații de funcționare pentru agenții economici care îsi desfășoară 

activitatea pe raza orașului Uricani; 

- Au fost verificate un număr de 33 documentații depuse în vederea obținerii autorizației de 

construire și de asemenea au fost emise 33 de autorizații de construire; 

- Au fost verificate un număr de 58 documentații depuse în vederea obținerii certificatului de 

urbanism  și de asemenea au fost emise 58 de certificate de urbanism; 

- În baza verificărilor efectuate în teren au fost încheiate un număr de 11 procese verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor; 

- De asemenea membrii biroului UATPM au participat la diverse recepții ale lucrărilor 

contractate de UATO Uricani; 

- Au fost eliberate un nr. de 51  de certificate de atestare a edificării construcțiilor; 

- Au fost eliberate un nr. de 74 de certificate de nomenclatură stradală; 

- Au fost eliberate un nr. de 48 adeverințe necesare radierii autovehiculelor; 

- Au fost respectate termenele de transmitere a chestionarelor statistice ( emisii de poluanți, apă-

canalizare, autorizații de construire, etc.) 

- Verificarea și soluționarea petițiilor făcute de către cetățeni:34; 

- S-a facut arhivarea mai multor documente conform Nomenclatorului arhivistic; 

- Am colaborat cu toate celelalte compartimente/birouri, ori de câte ori a fost necesar; 

- S-a raspuns în termenul legal la corespondența repartizată compartimentului 136; 

- S-au facut verificări  în teren privind starea de salubrizare a localității, precum și respectarea 

disciplinei în construcții. 

 

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Activitatea desfășurată de Compartimentul Asistență Socială în cursul anului 2020: 

- au fost identificate un nr. de 15 familii și persoane singure altele decât cele aflate în plată la începutul 

anului 2020, pentru care s-a stabilit dreptul la venitul minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001cu 

modificările și completările ulterioare, astfel ca în luna dec. 2020 un nr. de 76 persoane au beneficiat de 

prevederile acestei legi; 

- au fost întocmite un nr. de 58 de dosare de alocație de stat pentru copii în baza Legii nr.61 / 1993 

- au fost consiliate și s-a întocmit documentația necesară pentru acordarea alocației pentru susținerea 

familiei conform Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare;   

- au fost consiliate și s-a întocmit documentația necesară pentru acordarea stimulentului educațional 

oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare, sub forma de 

tichet social pentru stimularea participării în învățământul poreșcolar a copiilor proveniți din familii 

defavorizate; 

 - s-a acordat  un ajutor de urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare a unei 

persoane fără venituri, s-a acordat un ajutor pentru înmormântarea unui persoane beneficiare de ajutor 

social, s-au acordat trei ajutoare de urgență în vederea reabilitării unor persoane care au executat o 

pedeapsă privată de libertate, două ajutoare de urgență pentru acoperirea unei părți din pierderile 

pricinuite cu ocazia unor incendii, iar în contextul actual al pandemiei Covid 19 au fost acordate două 

ajutoare de urgență constând în alimente pentru două persoane izolate la domiciliu ;    
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- pentru un nr de 18 de familii și persoane singure beneficiare de ajutor social s-a stabilit ajutorul pentru 

încălzirea locuinței cu combustibli solizi; 

- au fost consiliate si s-a întocmit documentația pentru un nr. de 36 de familii și persoane singure din 

orașul Uricani cu venituri mici, altele decât cele beneficiare de VMG, pentu a beneficia de ajutor pentru 

încălzirea locuinței cu combustibili solizi, gaze naturale sau energie electrică; 

- au fost consiliate și s-au întocmit 37 dosare privind acordarea indemnizatiei pentru creșterea copilului / 

stimulentului de inserți; 

- au fost efectuate anchete sociale la familiile și persoanele singure beneficare de ajutor social (semestrial, 

la stabilirea, modificare și încatarea dreptului); 

-  au fost efectuate anchete sociale prevazute de Legea nr. 277/2010 – privind alocația de susținere a 

familiei;   

- au fost efectuate anchete sociale pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie 

electrică; 

- au fost efectuate vizite semestriale la domiciliul celor 42 de asistenți personali a persoanelor cu handicap 

grav; 

- s-a acordat consiliere și s-au întocmit anchete sociale pentru completarea dosarelor pentru încadrarea 

într-un grad de handicap pentru un număr de 86 persoane; 

- au fost efectuate anchete sociale solicitate de instanțele de judecată privind stabilirea domiciliului 

minorilor; 

- au fost efectuate anchete sociale pentru adulți și minori, solicitate de judecătorie sau organe de cercetare, 

probleme de curatelă și persoane aflate în centre de ocrotire; 

- au fost consiliate familiile cu copii în întreținere în legătură cu drepturile și obligațiile acestora cât și cu 

privire la prevenirea separării copilului de familie; 

- au fost vizitate și consiliate familiile cu copii, unde ambii parinti, un parinte sau parintele unic susținator 

este plecat la muncă în străinătate, cu privire la realizarea procedurii de delegare temporară a autorității 

părintești;  

- au fost distribuite ajutoare alimentare / produse de igienă destinate categoriilor defavorizate prin 

Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate conform OUG nr. 84/ 2020; 

- au fost identificate și distribuite tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate pentru 

sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate (persoane în vârstă de 75 ani împliniți cu 

venituri la nivelul indemnizatiei sociale) conform OUG 115/2020; 

- au fost distribuite măști persoanelor din categoriile cele mai vulnerabile, prevăzute de Legea 

nr.146/2020; 

- au fost primite și verificate dosarele depuse în baza Legii nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 

tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

Activitatea desfășurată de Compartimentul Resurse Umane în cursul anului 2020: 

1. S-au întocmit și eliberat 147 adeverințe, pentru salariații primăriei. 

2. S-au întocmit dispozitiile și referatele privind angajarea, încetarea, modificarea contractelor individuale 

de muncă sau a rapoartelor de serviciu, promovarea sau avansarea personalului care a îndeplinit condițiile 

legale. 

 - 22 angajări 

 - 19 încetări 

 - 20 avansări gradație 

 -   4 modificări 

 - 15 acordări ind. handicap 
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 -   7 încetări ind. handicap 

 -   5 suspendări activitate 

 -   7 reluări activitate 

3. S-au întocmit și redactat dispoziții privind numirea comisiilor de concurs. 

4. S-au organizat concursuri conform H.G. nr. 286/2011 si H.G. nr. 611/2008; 

5. S-au calculat lunar drepturile salariale și asimilate și virat în conturile angajaților primăriei, ale 

consilierilor locali precum și ale beneficiarilor de indemnizații de handicap conf. Legii nr. 448/2006 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

6. S-a întocmit și depus documentația către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană 

Hunedoara – decontare zile libere părinți în vederea supravegherii copiilor. 

7. S-ai întocmit proiectele  privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului. 

8. S-a înregistrat și completat registrul general de evidență a persoanelor cu toate modificările intervenite 

în decursul anului 2020. 

9. S-au întocmit și depus lunar declarațiile 112 si 100, aferente veniturilor pentru anul 2020 precum și 

rectificările constatate. 

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

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

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

angajaților. 

13. S-au înregistrat și transmis către A.N.I delarațiile de avere și interese depuse  

14. S-a întocmit și depus declaratia anuala  L 153. 

15. S-au întocmit și transmis lunar rapoarte statistice S1 – venituri salariale, S3 – venituri anuale, LV 

trimestrial – locuri de muncă vacante, N7 lunar – privind numărul asistenților personali, a indemnizațiilor 

de handicap și sumele plătite ca salarii și indemnizatii de handicap. 

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

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

17. S-au completat rapoartele de consiliere etic pe portalul ANFP. 

18. S-a efectuat instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă a personalului nou angajat și s-au 

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

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

20. S-a efectuat programarea la controale medicale a angajaților. 

21. S-au completat și eliberat dosare medicale; 

22. Au fost reinstruiți toți angajații Primăriei Orașului Uricani privind Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Ordinul nr. 3577/2020 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 

desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării 

de alertă. 

23. S-au convocat membrii CSSM trimestrial și s-au întocmit procesul verbal de ședință, precum și 

trimiterea documentatiei către ITM Petroșani. 

24. S-a menținut legătura între serviciul extern SSM și medicul de medicina muncii al primăriei. 

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

 

 

 

COMPARTIMENT SPATIU LOCATIV 

 

În cadrul compartimentului Spatiu Locativ, în cursul anului 2020 au fost întocmite următoarele acte: 

Au fost încheiate:  

-   41 contracte de închiriere pentru locuinţe din fondul locativ; 
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- 109 acte adiţionale la contractele de închiriere 

-     9 contracte de închiriere pentru locuinţe ANL; 

-     4 contracte de închiriere locuințe sociale; 

-     6 contracte de vânzare-cumpărare locuință  cu plata în rate; 

-     3 contracte de vânzare-cumpărare  locuință cu plata integrală; 

-     4 procese verbale ale Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință din fondul locativ; 

-     1 proces verbal al Comisiei de soluționare a cererilor de locuință socială; 

-     3 procese verbale ale Comisiei de analiză a solicitărilor de locuință ANL; 

-      Au fost transmise 251 de notificari de plata a chiriei pentru locuințe: 

-      Au fost întocmite și transmise către contabilitate11 rapoarte cu sumele rezultate din 

recuperarea investitiei din chiriile ANL;                  

Au fost eliberate: 

-   28 adeverinţe de achitare integrală a preţului locuinţei; 

- 122 de acorduri în vederea încheierii contractelor  de furnizare energie electrică și gaze naturale;       

S-au înregistrat    

-     32 cereri de locuinţă din fondul locativ; 

- 10 dosare pentru obținerea unei locuințe sociale; 

- 16 dosare pentru obținerea unei locuinţe ANL; 

- 14 cereri de înscriere persoane în contractele de închiriere; 

- 41 cereri de prelungire a contractelor de închiriere; 

Au fost întocmite: - 260 note de recepţie; 

                             - 469 fişe de magazie; 

                 - 1275 bonuri de consum; 

                 - 139  procese verbale de predare-primire obiecte de inventar și materiale pentru  

salubritate. 

 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL 

 

Activitatea desfășurată de Compartimentul Secretariat Registratură, Relații cu publicul în 

cursul anului 2020: 

- S-au înregistrat 8759 de adrese, cereri, facturi, procese-verbale; 

- S-a completat registrul intrări- ieșiri format pe hartie și format electronic; 

- S-au înregistrat 67 audiențe în registrul de audiențe - Primar; 

- S-au înregistrat 51 audiențe în registrul de audiențe-Viceprimar; 

- S-a organizat primirea în audiență la primar - viceprimar; 

- S-a asigurat expedierea corespondenței pe bază de borderou zilnic de predare - primire; 

- S-a răspuns de toată corespondența care vine și trebuie trimisă; 

- S-a răspuns la termen la adrese, solicitări de la cetățeni, instituții; 

- S-au păstrat în siguranță stampilele și sigiliile; 

- S-a răspuns la toate solicitările telefonice și s-au predat solicitarile, dupa caz, celor interesati; 

- S-a tinut registrul de evidență a deplasărilor în teren; 

- S-a ținut registrul unic de control. 

 

În cadrul biroului Relaţii cu Publicul, ȋn anul 2020, am desfășurat următoarele activităţi: 

- S-a verificat, s-a ȋngregistrat și s-a repartizat pe bază de semnatură documentaţia primită către 

compartimentele de specialitate 

- S-au ȋndeplinit atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 
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- S-au ȋndeplinit atribuţiile ce decurg din aplicarea Ordonanţei nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind 

reglementarea activității de soluţionare a petiţiilor  

- S-a monitorizat modul ȋn care mass-media a reflectat imaginea instituţiei 

- S-a publicat pe site-ul instituţiei, ȋn Monitorul Oficial Local documente conform Codului 

Administrativ – hotărârile autorităţii deliberative, dispoziţiile autorităţii executive, hotărârile comitetului 

local pentru situaţii de urgenţă din judeţul Hunedoara și declarațiile de căsătorie 

- S-a ȋnmânat cetăţenilor corespondenţa privind comunicarea citaţiilor, conform articolului 163 Cod 

procedură civilă 

- S-au retransmis instanţelor de judecată citaţiile neridicate de cetăţeni, conform articolului 163 Cod 

procedură civilă 

- S-a răspuns adreselor care au fost repartizate compartimentului 

- S-au înregistrat 465 de dispoziţii emise de primarul orașului Uricani 

- S-au înregistrat 226 de dispoziţii ȋn registrul de comunicări dispoziţii către angajaţi 

- S-au înregistrat 792 de comunicări acte procedurale ȋn temeiul articolului 163 Cod procedură 

civilă 

- S-au înregistrat 18 petiţii, reclamaţii și sesizări 

- S-au ȋnregistrat 12 cereri  ȋn baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public  

 

 

COMPARTIMENT CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI ARHIVĂ 

 

Activitatea desfășurată de Compartimentul Cadastru, Agricultură și Arhivă în cursul anului 2020: 

- S-au întocmit adeverinte pentru  APIA 2020, pentru acele persoane care au solicitat subventii in 

agricultura. 

- S-au completat registrele agricole format pe hartie și electronic pentru perioada 2020-2024, anul 

2020. 

- S-au întocmit adeverințe însoțite de documente în vederea atutentificărilor la notariatele publice. 

- S-au participat la sedințele comisiei locale de fond funciar în vederea analizării cererilor și 

documentelor pentru propuneri de validare în baza Legii 231/2018. 

- S-au întocmit adeverințe care însoțesc cererile și documentele ce se transmit la comisia județeană 

în vederea validării în baza Legii 231/2018. 

- S-au efectuat toate operațiunile de modificare sau de înscriere de suprafețe în registrele agricole.  

- S-au transmis toate documentele statistice solicitate de instituțiile care au solicitat date specifice 

pentru orașul Uricani. 

- S-au transmis listele cu persoanele deținătoare de terenuri și efective de animale către Direcția de 

Statistică Hunedoara pentru Recensământul Agricol 2021. 

- S-au eliberat adeverințe și certificate în vederea notării posesiilor la OCPI Hunedoara, BCFI 

Petroșani. 

-  S-au întocmit procese-verbale și s-au eliberat atestate de producător și certificate de 

comercializare. 

- S-au întocmit documentațiile pentru efectuarea de tranzactii în baza legii 17/2014. 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE  

 

În anul 2020 au fost derulate procedurile de atribuire pentru proiecte finanțate din fonduri europene, și 

anume: 

-  Execuție lucrări în cadrul proiectului „Eficiență energetică clădiri publice, orașul Uricani, județ 

Hunedoara   
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- Servicii de proiectare și asistență din partea proiectantului privind proiectul „Reabilitare şi dotare cu 

echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat, Uricani - Atelier şcolar„  

- Servicii de proiectare și asistență din partea proiectantului privind proiectul Reabilitare și dotare cu 

echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat – Școala gimnaziala nr. 1, reabilitare parc zona Primărie și 

Poliție, oraș Uricani 

- Servicii de proiectare și asistență din partea proiectantului privind proiectul Reabilitare și dotare cu 

echipament didactic Școala gimnazială nr. 2 Uricani, sala de sport aferentă școlii nr. 2, reabilitare tronsoane 

str. Al.Brazilor, amenajare loc de joacă parc, bl 13. 

- Execuție lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare poduri și punți pietonale, oraș Uricani, județ 

Hunedoara„  

 

SERVICIUL POLIŢIE LOCALA URICANI 

  

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. 

 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL  

 

1. În cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local al Orașului Uricani s-a participart la 

ședințele extraordinare și oridnare ale Consiliului Local Uricani, ocazie cu care s-a oferit sprijin 

Secretarului General în pregătirea actelor premergătoare ședințelor (proiecte de hotărâre, referate de 

aprobare, rapoarte de specialitate, dispoziții, referate, invitații de participare la ședințe), a actelor 

concomitente ședințelor (procesele-verbale ale ședințelor) și a actelor ulterioare acestora (hotărârile, 

adresle de comunicare, opisurile) și s-a realizat, în cazurile în care acesta nu era în exercitarea atribuțiilor, 

în integralitate toată documentația necesară ședințelor de consiliu. 

Astfel, la nivelul anului 2020 au fost: 

a. O ședință solemnă – Ședința de constituire a Consiliului Local al Orasului Uricani din data de 

19.10.2020, convocata prin Ordinul nr. 539/16.10.2020 al Prefectului Judetului Hunedoara. 

b. 11 ședințe ordinare;  

c. 18 ședințe extraordinare. 

Cu ocazia acestor sedințe au fost adoptate un număr de 168 hotărâri.  

S-a contribuit la gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar,  precum şi între aceştia şi prefect, precum și la asigurarea transparenţei şi comunicarea către 

autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor pe care le avizează pentru 

conformitate, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

2. În materia reprezentării și asistenței juridice, s-au întocmit actele și s-a asigurat reprezentarea 

juridică în dosarele: 

 7991/278/2020. Obiect: restituire taxă judiciară timbru în dosar 72/278/2019. Calitate procesuală: 

Reclamant. 

 7992/278/2020. Obiect: restituire taxă judiciară timbru în dosar 73/278/2019. Calitate procesuală: 

Reclamant. 
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Ambele acțiuni au fost admise, dispunându-se restituirea către UAT Uricani a taxelor judiciare în 

cuantum total de 1271,4 lei. A fost întomcit referat de recuperare a sumelor, înregistrat sub nr. 

886/09.02.2021. 

 

 3402/278/2020. Obiect: întoarcere executare silită. Calitate procesuală: Reclamant.  

În stare de judecată. Următorul termen fiind în data de 19.05.2021. 

 

 3403/278/2020. Obiect: întoarcere executare silită. Calitate procesuală: Reclamant.  

Prin Hotărârea civilă nr. 2070/2020 din data de 21 octombrie 2020, pronunțată de Judecătoria 

Petroșani în dosar nr. 3403/278/2020, acțiunea privind întoarcerea executării silite formulate de UAT 

Orașul Uricani a fost admisă. S-a dispus restituirea, de către intimații Niculescu Ovidiu Sebastian și 

Niculescu Marius Constantin, sumei de 30089,78 lei plus a sumei de 300 de lei cheltuieli de judecată. 

A fost întomcit referat privind necesitatea apelării al serviciile unui executor judecătoresc, înregistrat 

sub nr. 949/11.02.2021. 

 

 3798/278/2014. Obiect: obligația de a face. Calitate procesuală: intimat-pârât. 

Prin Decizia civilă nr. 991/2020 din 10.09.2020 s-a dispus: Respinge cererea de revizuire a deciziei 

civile nr. 1/2020 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 3798/278/2014 formulată de 

revizuentul Calotă Victor în contradictoriu cu intimata UAT Uricani prin Primar.”. 

 

 3335/278/2019. Obiect: constatare nulitate act juridic.  Calitate procesuală: pârât. 

 Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul civil declarat de reclamantele PAVELONESC OLGA şi 

PAVELONESC GRECU MARIANA, împotriva sentinţei civile nr. 148/05 februarie 2020 pronunţată 

de Judecătoria Petroşani. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. 

 

 4520/278/2020. Obiect: revendicare imobiliară. Calitate procesuală: pârât. 

În stare de judecată. Următorul termen fiind în data de 02.06.2021. 

 

 9745/278/2020. Obiect: revendicare imobiliară. Calitate procesuală: pârât. 

În stare de judecată. Următorul termen fiind în data de 28.04.2021. 

 

S-a participat la expertize topografice dispuse de instanțe în litigii privind partajul judiciar, în 

cazurile în care Primăria Orașului Uricani se afla în stare de indiviziune cu alți coproprietari sau în alte 

cazuri. 

 

3. S-a participat la sedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor din Orașul Uricani, s-a contribuit la întocmirea propunerilor de validare și redactarea 

actelor necesare, conform legilor fondului funciar. 

 

 

 

BIROUL CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ URICANI 

ȘI CASA DE CULTURĂ 

 

Principalele activităţi ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani în 

anul 2020 au fost următoarele: 

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

locale, regionale sau naţionale. 
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2. În decursul anului 2020 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani 

a fost vizitat de un număr de 6459 de vizitatori, numărul vizitatorilor CNIPT Uricani de la deschiderea 

acestuia din anul 2016 (octombrie) să ajungă la cifra de 15.931 mii de vizitatori. 

3. În perioada 2016 – 2020 numărul de turiști vizitatori a fost de 15.931, observându – se o 

creștere masivă a vizitatorilor și o schimbare de trend spre turismul monat pedestru; 

4. S-a pus la dispoziţia turiştilor materiale de promovare locale, regionale sau naţionale (ghid 

turistic, harți, pliante. 

5. Au fost încheiate  protocoale de colaborare cu: Secțiunea E a FSL, B2B Strategy și Go 

Hunedoara.  

6. S-a reactualizat baza de date info turistice a orașului Uricani; 

7. S-a actualizat Monografia turistică a orașului Uricani, parte componentă a Dosarului de 

acreditare a stațiunii de interes local Uricani; 

8. S-a finalizat volumul 4 la dosarul pentru înființarea Stațiunii de interes local Uricani și a 

fost trimis la M. Turismului;  

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

(www.aventurist.info, www.ruma.ro, 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; 

10. S-a reactualizat oferta locală de cazare şi alimentaţie publică, ce este oferită ca serviciu cu 

titlu gratuit atât vizitatorilor de la centru cât şi vizitatorilor din mediul on-line; 

11.  Informare turiştilor cu privire la posibilităţile 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;  

12. Informarea turiștilor privind închirierea de ATV, jeep sau motociclete și a traseelor ce pot 

fi urmate (DN 66A și drumuri forestiere), a fost realizată asfel încât prin practicarea acestei forme de 

turism să nu fie periclitat mediu sau propietățile localnicilor; 

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

http://cnipturicani.ro, și http://visituricani.eu/  prin crearea paginii cu ghizii (link Ghizi de turism) ce îşi 

oferă serviciile turiştilor, pagină în continuă dezvoltare şi care cuprinde şi instructorii de schi, alpinism şi 

snowboard. CNIPT Uricani nu a recomandat ghizi sau instructor, lăsând la alegerea solicitantului 

persoana cu care dorește să turistul să interacționeze și să beneficieze de serviciile acestuia; 

14. Organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local a fost blocată, principalul 

motiv fiind COVID -  2;  

15. Consilierea turiştilor cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi 

naţionale,  a fost realizată ca serviciu cu titlu gratuit, cu unele recomandări din partea noastră. Această 

activitate a fost realizată pe perioada restricțiilor impuse în afara C.N.I.P.T. Uricani, respectând 

recomandările impuse de DSU; 

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

rural şi producători locali pe tema “Dezvoltarea în mediul on line a unei pagini de prezentare a 

produselor locale rurale din mediul rural al orașului Uricani” – un proiect de promovare a produselor 

realizate de localnici, rezultatul fiind publicat pe pagina http://visituricani.eu – Produs în Uricani.  

17. 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; 

18. A fost refăcută platforma siteului http://turismuricani.ro, dar care va fi actualizată în 

mediul online doar în anul 2020; 

19. A fost finalizat noul site de turism al destinației turistice Uricani: http://visituricani.eu/. A 

fost aleasă extensia .eu pentru că este mai ușor recunoscută și poate fi accesată mai ușor și rapid de 

statele din Uniunea Euroreană; 

http://www.aventurist.info/
http://www.ruma.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
http://cniptmoreni.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://visituricani.eu/
http://visituricani.eu/
http://turismuricani.ro/
http://visituricani.eu/
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20. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a organizat și participat 

la câteva evenimente organizate împreună cu colaboratorii: 

o Hai la un grad – Cheile Valomir 2020; 

o Clubul Micilor Aventuriștilor; 

o Spectacolul ”Autumn Vibes”  2020; 

o RedBull Oslea Hiride 2020; 

o Uricani Fest – 56 de ani 2020 (eveniment on-line dedicate zilei orașului Uricani); 

21. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 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; 

o Clubul Micilor Aventuriști (activitate suspendată în perioada Covid); 

o Uricani Fest – 56 ani 2020 (ediția I-a); 

o Poteci turistice  tematice – anul II. 

22. Pentru a avea o evidență cât mai reală a vizitatorilor orașului au fost realizate mai multe 

deplasări la evenimentele sportive unde aceștia au fost înregistrați, astfel înființându-se un punc mobil de 

informare turistică reprezentat prin Inel Sorin - CNIPT Uricani; 

23. 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, http://visituricani.eu/ în secţiunile hărţi, ce vor putea fi vizualizate și în mediul on-

line. 

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

oraşului Uricani ajungând la 109.500 vizitatori şi având un număr de 136 de pagini cu informaţii despre 

potenţialul turistic al oraşului Uricani (posibil site-ul turistic cel mai complex din România). 

25. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani respectând condițiile 

impuse de CNSU a organizat mai multe drumeții în zona montană (26) în diferite zone: Creasta 

Vâlcanului, Vf Iorgovan, pe potecile turistice tematice ale orașului Uricani, Creasta Oslea, etc.; 

26. Au fost sprijiniți cu material și informații studenţi care îşi realizează lucrările de licenţă şi 

dizertaţie (4 pers.); 

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

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

evacuate deşeurile lăsate de aceştia: 

- Valea Valomir; 

- Valea Mării și Lazăru 

- Câmpușel; 

- Lac Câmpu lui Neag; 

- Câmpul Mielului; 

- Potecile tematice de pe raza orașului Uricani. 

Teoretic, la fiecare drumeție organizată, se efectuează lucrări de reamenajare a potecilor turistice, 

a marcajelor și colectarea deșeurilor lăsate în natură de turiștii necivilizați; 

28. A fost continuată implementarea proiectul ”Poteci turistice tematice și cicloturism în 

orașul Uricani” finanțat de către Primăria Uricani; 

29. Până în prezent au fost realizate poteci turistice tematice: 

- Poteca turistică tematică ”Traseul Liliecilor” Dodoconi – Valea de brazi (2020); 

- Poteca turistic tematică ”Traseul Ursuleților” Găuroane – nefinalizat (2020); 

- Poteca turistică tematică ”Cărarea titanilor” Culmea Șerponi – în lucru, finalizat în proporție 

de 70%  (2020);  

- Poteca turistică tematică ”Cascadele din Valea Lazăru șu Valea Mării” (2019); 

http://cnipturicani.ro/
http://visituricani.eu/
http://cnipturicani.ro/
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- Poteca turistică tematică ”Podul natural de la Scocul Urzicarului” (2019); 

- Circuitul turistic tematic ”Paradisul verde din Cheile Iarului”, (2019) acestea fiind finalizate 

în luna septembrie, conform planificării din proiect; 

30. Au fost realizate mai multe ieșiri pe teren pentru realizarea unor drumuiri de poteci 

tematice în apropierea zonelor unde se află locații de cazare:  

- Valea Rostoveanu (cascade, zonă escaladă, speologie);  

- Alunii Negrii – Drumul nemților (drum istoric);  

- Culmea Șerponi (babe, sfincși și urieși),  

- Valea Arsa (obiceiuri, tradiții momârlănești, cascadă);  

- Bilugu (cascada Sohodol – Bilugu mic) – Văcarea (stâne) – Câmpu lui Neag (traseu MTB); 

31. A fost finalizat traseul de cicloturism și Mountain Bike: 

- ”Uricani – Valea de Pești – Cheile Sohodol – Runcu MTB Trail”, cu o lungime de 37 km 

(74 km dus întors) de-a lungul DJ 672C, în colaborare cu Fundația Noi  

Orizonturi la care urmează a fi instalat panoul informativ;  

32. S-a luat legătura cu Salvamont Băile Herculane, reprezentat prin dnul. Bruno Adamceh 

pentru a se continua traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” până în Stațiunea Bimilenară Băile 

Herculane, astfel traseul cicloturistic va avea 120 km. lucrările vor începe în primăvară, după topirea 

zăpezii; 

33. În prezent sunt finalizate următoarele trasee cicloturistice și MTB: 

- ”Drumul lui Neag” – 54 km (dus-întors); 

- ”Valea Buta Trail” – 34 km; 

- ”Uricani – Valea de Pești – Cheile Sohodol – Runcu MTB Trail” – 37 km (74 km dus-

întors)(lipsă panou); 

- ”Lupeni – Stațiunea Straja – Valea Valomir – Uricani”  - 32 km; 

- ”Circuit Uricani” – 7 km (lipsă panou); 

34. Au fost create machetele pentru traseele turistice tematice, MTB și cicloturistice și 

amplasate la intrarea în aceste trasee; 

35. Au fost realizate indicatoare handmade pentru câteva poteci tematice (Cascada Firizoni, 

Podul Suspebdat din Scocul Urzicarului, Traseul Liliecilor, Paradisul verde din Cheile Iarului); 

36. S-a finalizat ”Strategia de dezvoltare a turismului în Orașul Uricani” pentru perioada  

2021 – 2027), strategie ce va fi updatată trimestrial; 

37. Activitatea de la ”Clubul Aventuriștilor”  -  activitate after school la care participă 

aproximativ 38 copii cu vârste între 7 și 12 ani, în fiecare zi de vineri de la orele 14 la 15, a continuat în 

natură păstrând distanțarea social cu număr mic de tineri; 

38. Participanții la cursurile de la ”Clubul Aventuriștilor”  - au primit diplomă pentru un an 

de activitate; 

39. Au fost realizate mai multe ieși în grup cu membrii Clubului Aventuriștilor în zona de 

escaladă Cheile Valomir, pe traseele de cicloturism și tabără de corturi unde a fost predate alpinismul și 

escalada, cicloturismul, amenajarea, organizarea și managementul taberei de corturi; 

40. A continuată administrarea paginii de Facebook VisitUricani unde au fost realizate şi 

postate mai multe colaje video, filmuleţe, imagini de promovare a oraşului şi a zonei turistice, dar și o 

informare continuă a activității turistice din orașul Uricani, dar și a oportunităților  de dezvoltare pentru 

investitorii în turism; 

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

adunarea de date referitoare la circulația turistică în orașul Uricani. Referitor la circulația turistică, cele 

mai mute reclamații au fost despre sitația precară a DN 66A până în orașul Uricani; 

42. S-au realizat hărți turistice locale și informative cu traseele din UAT Uricani și Valea 

Jiului – Depresiunea Petroșani cu formele cum aceste trasee pot fi parcurse: drumeție, Mountain Bike, 
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ATV, jeep, turism montan pedestru, alpinism, speologie, etc. printate la CNIPT ca urmare a solicitării 

unor turiști; 

43. S-a preluat întreținerea site-urilor de informare: http://cnipturicani.ro/, 

http://turismuricani.ro/, http://cnipturicani.ro/, http://orasuluricani.ro și a CityApp-ul orașului Uricani; 

44. În prezent se updatează site-rile: http://visituricani.eu/, http://cnipturicani.ro/, 

http://turismuricani.ro/, www.cheilebalomir.xhort.ro, http://orasuluricani.ro și CityApp-ul orașului 

Uricani.  

45. S-a finalizat noul format Turism Uricani.ro ce va fi accesibil în mediul online în curând; 

46. 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 publică existente în orașul Uricani, dar 

neatestate de către Ministerul Turismului; 

47. Au fost refăcute potecile tematice ce au fost distruse de intemperii și inundațiile din 

primăvara anului 2020 (Cascada Firizoni – instalat balustradă, Cascadele Valea Mării și Lazăru – s-a 

montat balustradă nouă, Podul Natural din Urzicar reamenajare potecă, Paradisul verde – reparat scările); 

48. Se duc discuții la nivel de Depresiunea Petroșani – Valea Jiului în vederea înfințării 

Asociației de Management a Destinației Turistice Valea Jiului - Ținutul Momârlanilor, asociație de 

parteneriat public – privat de dezvoltare comunitară și turistică, prin care am putea stabilii liniile de 

dezvoltare și startegii pentru dezvoltarea turistică Depresiunii Petroșani,  dar din păcate ideea nu este 

prea agreată, singurii ce au răspuns pozitiv fiind Administrația publică Uricani. 

49. Au fost realizate mai multe propuneri de proiecte către Administrația publică Uricani 

menite să vină în sprijinul dezvoltării turistice: 

- crearea unui punct de belvedere, situate în extremitatea vestică a orașului, loc unde se află 

și o masă rotundă de beton, unde poate fi creată o alee, montate două bănci, panouri informative, 

coșuri de gunor, parcare pentru bibiclete; 

- găsirea unor soluții de responsabilizare a vizitatorilor privind gunoaiele lăsate de unii în 

natură (taxă ecologizare, taxă turistică, soluții extreme gen barieră, etc.) ținând cont că 

Jandarmeria montană prefer să amendeze turiștii pentru campare, nicidecum pentru mizeriile 

lăsate în natură sau privind biodiversitatea; 

- crearea unor spații de campare de-a lungul DN 66A, locuri unde de obicei se campează cu 

cortul, spații unde pot fi amenajate locuri speciale pentru facerea focului; 

50. C.N.I.P.T. Uricani a răspuns la mai multe chestionare ce i-au fost trimise privind 

biodiversitatea, dezvoltarea și promovarea turistică, circulația turistică, etc. (Parcul Național Retezat, 

Universitatea București, Universitatea de Vest,etc.). 

51. C.N.I.P.T. Uricani a participat și colaborat la mai multe evenimente organizate în orașul 

Uricani: 

- Tabere de escaladă – Team Queen și Carpatic București; 

- ”Dăruim speranță” – Team Valea Jiului; 

- Festivalul de escaladă Câmpușel – Sala de escaladă ”Fără limite” Vulcan; 

- Diverse drumeții – ”Promontana România” Vulcan. 

 

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 2020. 

 

 

 

                             PRIMARUL ORAŞULUI URICANI 

                                                   DĂNUŢ BUHĂESCU 

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