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NR. 123/08.01.2020  

REGISTRU 

EVIDENTA HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL URICANI IN ANUL 2020 

 

Nr. 

hot. 

Data 

adoptarii 

Tipul 

sedintei 

Denumire hotarare Observatii 

1 20.01.2020 Extraordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

aparatul de specialitate al Primarului și Consiliului Local 

Uricani, in anul 2020  

Nu sunt 

2 20.01.2020 Extraordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Primarului Orasului Uricani, in anul 2020 

Nu sunt 

3 20.01.2020 Extraordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

Serviciul Public Gospodarire  Locala din subordinea 

Consiliului Local Uricani, in anul 2020 

Nu sunt 

4 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea schimbului intre terenul in suprafata de 541 

mp, inscris in CF nr. 62346, nr. cad. 62346, apartinand 

domeniului privat al Orasului Uricani si terenul in suprafata de 

541 mp, inscris in CF nr. 60184, nr. cad. 60184, proprietatea d-

lui Voichitoiu Petru 

 

5 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru 

pajistile proprietarilor si detinatorilor legali de pe teritoriul 

Orasului Uricani 

 

6 30.01.2020 Ordinara privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al 

Oraşului Uricani pe anul 2020, pentru organizarea in perioada 

21 – 22 februarie 2020, a competitiei sportive "RED BULL 

OSLEA HIKE & RIDE 2020", in parteneriat cu Asociatia 

"Clubul Alpin Valea Jiului" 

 

7 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat la propunerea comisiei sociale constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ 

de stat în luna ianuarie 2020 

 

8 30.01.2020 Ordinara privind trecerea unor imobile din domeniul public al Orasului 

Uricani in domeniul privat al Orasului Uricani 
 

9 30.01.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii 

din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2019, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

10 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea întocmirii unor documentații tehnico - 

economice pentru executarea unor lucrari de interes local 

 

11 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat   

12 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și 

reprezentare juridica 

 

13 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de munca prestate de 

beneficiarii de ajutor social, in anul 2020 

 

14 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea programului de masuri pentru prevenirea si  
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combaterea  marginalizarii sociale pe anul 2020 

15 30.01.2020 Ordinara privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere care se 

asigura din bugetul local al Orasului Uricani in anul 2020, 

pentru persoanele varstnice domiciliate in Uricani, ingrijite in 

camine, care nu au venituri si nici sustinatori legali  

 

16 30.01.2020 Ordinara privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și 

reprezentare juridica 

 

17 17.02.2020 Extraordinara privind aprobarea documentatiei PT aferentă proiectului 

„Eficienta energetica cladiri publice, orasul Uricani, judetul 

Hunedoara” cod SMIS 118539 

 

18 17.02.2020 Extraordinara privind aprobarea aprobarea cererii de finantare si a 

cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare si dotare cu 

echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat - Scoala 

gimnaziala nr. 1, reabilitare parc zona Primarie si Politie, oras 

Uricani” smis 126108 

 

19 26.02.2020 Ordinara privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru 

executarea unor lucrari de interes local 

 

20 26.02.2020 Ordinara privind utilizarea sumei de 1.645.117,80 lei din excedentul 

bugetului local al Orasului Uricani rezultat la inchiderea 

exercitiului financiar al anului precedent pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

 

21 26.02.2020 Ordinara privind aprobarea bugetului local al Orasului Uricani pe anul 

2020 

 

22 26.02.2020 Ordinara privind organizarea de catre administratia publica locala a 

Oraşului Uricani cu ocazia zilei de 8 Martie, a actiunii ”Flori 

pentru femeile din Uricani” 

 

23 26.02.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat de către comisia sociala constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe ANL, în luna februarie 

2020 

 

24 26.02.2020 Ordinara privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat care vor functiona pe raza Orasului 

Uricani in anul scolar 2020 - 2021 

 

25 26.02.2020 Ordinara pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile 

sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială din aparatul 

de specialitate al Primarului Orasului Uricani 

 

26 26.02.2020 Ordinara privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de 

tip A.N.L. situate pe teritoriul Orașului Uricani 

 

27 26.02.2020 Ordinara privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-teren in 

suprafață de 820 mp, situat in zona fostului Centru de 

Plasament din Orașul Uricani, înscris in CF nr. 62250, nr. 

cadastral/topografic 62250,  aparținând domeniului privat al 

Orașului Uricani, în vederea construirii unui atelier de 

întreținere și reparare autovehicule 

 

28 26.02.2020 Ordinara privind trecerea unui imobil din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 
 

29 26.02.2020 Ordinara privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar elevilor 

care frecventeaza cursurile de invatamant profesional cu 

specializarea - tamplar universal, din cadrul Liceului 

Tehnologic „Retezat” Uricani 

 

30 11.03.2020 Extraordinara privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Uricani nr. 19/2015 referitoare la aprobarea închirierii prin 
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licitaţie publică a pajiştilor (pasunilor alpine) din patrimoniul 

privat al Orasului Uricani 

31 11.03.2020 Extraordinara privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Orasului Uricani in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deseurilor Judetul Hunedoara” 

 

32 11.03.2020 Extraordinara privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de 

parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul 

Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul 

Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș 

Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  

proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line 

Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

33 23.03.2020 Extraordinara privind aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de 

urgență în alimente, persoanelor fără susţinători, fără altă formă 

de ajutor sau aflate în imposibilitate de a se suține și care se 

află în izolare la domiciliu ca măsură de prevenire a răspândirii 

COVID-19 

 

34 31.03.2020 Ordinara privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 

2020 – mai 2020 

 

35 31.03.2020 Ordinara privind actualizarea numarului burselor acordate elevilor din 

unitatile scolare de pe raza Orasului Uricani pentru anul scolar 

2019 - 2020 

 

36 31.03.2020 Ordinara privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului Uricani in 

luna aprilie 2020 

 

37 31.03.2020 Ordinara privind insusirea de catre Consiliul Local al Orasului Uricani a 

Actului aditional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 20110/2018 

de delegare prin concesiune a serviciului de operare si 

administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor 

Barcea Mare, Judetul Hunedoara 

 

38 31.03.2020 Ordinara privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştii din 

Muntele Șiglău (lot nr. 2) aflată în domeniul privat al Oraşului 

Uricani pajiştilor  

 

39 31.03.2020 Ordinara privind virarea de credite între capitolele bugetare in cadrul 

bugetului local al Orasului Uricani pe anul 2020 și completarea 

programului de investiții  

 

40 31.03.2020 Ordinara privind revocarea unor hotarari adoptate de Consiliul Local al 

Orasului Uricani 

 

41 08.04.2020 Extraordinara privind încredințarea gestiunii serviciului de iluminat public în 

baza unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune 

 

42 08.04.2020 Extraordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020, virarea de credite intre capitolele bugetare si completarea 

programului de investiții pe anul 2020 

 

43 08.04.2020 Extraordinara privind aprobarea documentației referitoare la lucrarea  
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„Redimensionare instalație de utilizare gaze naturale la bl. 6, 

Str. Revoluției” 

44 23.04.2020 Extraordinara privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici referitori 

la proiectul ”Modernizare sistem de iluminat public stradal in 

Orașul Uricani” 

 

45 23.04.2020 Extraordinara privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Orașului 

Uricani a categoriilor de cheltuieli care nu sunt eligibile prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare sistem de iluminat public stradal in 

Orașul Uricani” 

 

46 30.04.2020 Ordinara privind acordarea unor premii in suma de 500 lei unor familii 

din Oraşul Uricani care au împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

47 30.04.2020 Ordinara privind  aprobarea efectuarii unor lucrari de reparatii si 

modernizari la locuinta din proprietatea Orasului Uricani, 

situata pe Strada Republicii, bloc 28, nr. 5, afectata de 

incendiul din data de 19.04.2020 

 

48 30.04.2020 Ordinara privind  indexarea  cu rata inflației a impozitelor si taxelor  

locale care constau intr-o anumita sumă  in lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si a 

limitelor amenzilor prevazute de art. 493, alin. 3 si 4 din 

Codul fiscal 

 

49 30.04.2020 Ordinara privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Uricani  

 

50 07.05.2020 Extraordinara privind virarea de credite intre capitolele bugetare pe anul 2020 

in vederea achizitionarii de echipamente informatice (tablete) 

pentru elevii/prescolarii institutiilor de invatamant 

preuniversitar din Orasul Uricani pentru care conducerea 

Liceului Tehnologic „Retezat” Uricani a solicitat sprijin pentru 

desfasurarea in bune conditii a invatamantului on-line din 

Uricani 

 

51 07.05.2020 Extraordinara privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren din CF nr. 

62247, nr. cad. 62247 apartinand domeniului privat al Orasului 

Uricani, de la suprafata de 1151 mp la suprafata de 349 mp 

 

52 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Orasului Uricani si a situatiilor financiare anuale ale Orasului 

Uricani, la 31 decembrie 2019 

 

53 28.05.2020 Ordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020 și completarea programului de investiții pe anul 2020 

 

54 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea delegării gestionării serviciului specializat 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară  ”Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân”  

 

55 28.05.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii 

din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

56 28.05.2020 Ordinara privind trecerea unor imobile din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

57 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea Sistemului de control intern managerial din 

cadrul Primariei Orasului Uricani, Judeţul Hunedoara 

 

58 28.05.2020 Ordinara privind închirierea prin licitaţie publică a unor imobile 

aparținând domeniului privat al Orașului Uricani 
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59 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat de către comisia sociala constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe ANL, în luna mai 2020 

 

60 28.05.2020 Ordinara privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 

2020 – august 2020 

 

61 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență 

medicala in vederea efectuarii triajului epidemiologic al 

elevilor, pentru perioada de desfasurare a pregatirii elevilor din 

clasele terminale  (2 – 12 iunie 2020), respectiv perioada 

examenelor nationale 

 

62 28.05.2020 Ordinara privind inventarierea in domeniul public al Orasului Uricani a 

imobilului - teren in suprafata de 13.870 mp aferent bazei 

sportive din Uricani 

 

63 28.05.2020 Ordinara privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Orașului 

Uricani a categoriilor de cheltuieli care nu sunt eligibile prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiții  „Reabilitare poduri si punti pietonale, Oras Uricani, 

Judet Hunedoara” 

 

64 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici referitori la 

proiectul „Reabilitare poduri si punti pietonale, Oras Uricani, 

Judet Hunedoara” 

 

65 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-

economici, actualizate, pentru proiectul „REABILITARE SI 

DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC SCOALA 

GIMNAZIALA NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT 

AFERENTA SCOLII NR. 2, REABILITARE TRONSOANE 

STR. AL. BRAZILOR, AMENAJARE LOC DE JOACA 

PARC, BL. 13” smis 125743 

 

66 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI DOTARE 

CU ECHIPAMENT DIDACTIC SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT AFERENTA SCOLII 

NR. 2, REABILITARE TRONSOANE STR. AL. BRAZILOR, 

AMENAJARE LOC DE JOACA PARC, BL. 13” smis 125743 

 

67 28.05.2020 Ordinara privind exprimarea intenției de achiziționare de catre Consiliul 

Local al Orasului Uricani a imobilelor – spații recuperare forță 

de muncă (Cădirile Stadionului Minerul Uricani) aflate în 

patrimoniul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 

S.A. 

 

68 28.05.2020 Ordinara privind aprobarea bugetului actualizat aferent proiectului 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE 

LOCUINTE SITUATE PE STRADA 1 DECEMBRIE SI 

STRADA ALEEA TRANDAFIRILOR, ORASUL URICANI, 

JUDETUL HUNEDOARA, Cod SMIS 118692 

 

69 29.05.2020 Extraordinara privind revocarea unor hotarari adoptate de Consiliul Local al 

Orasului Uricani in sedinta ordinara din data de 28.05.2020 

 

70 29.05.2020 Extraordinara privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență 

medicala in vederea efectuarii triajului epidemiologic al 

elevilor, pentru perioada de desfasurare a pregatirii elevilor din 

clasele terminale  (2 – 12 iunie 2020), respectiv perioada 

examenelor nationale 

 

71 29.05.2020 Extraordinara privind inventarierea in domeniul public al Orasului Uricani a  
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imobilului - teren in suprafata de 13.870 mp aferent bazei 

sportive din Uricani 

72 29.05.2020 Extraordinara privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Orașului 

Uricani a categoriilor de cheltuieli care nu sunt eligibile prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare poduri si punti pietonale, Oras Uricani, 

Judet Hunedoara” 

 

73 29.05.2020 Extraordinara privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici referitori la 

proiectul „Reabilitare poduri si punti pietonale, Oras Uricani, 

Judet Hunedoara” 

 

74 29.05.2020 Extraordinara privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-

economici, actualizate, pentru proiectul „REABILITARE SI 

DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC SCOALA 

GIMNAZIALA NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT 

AFERENTA SCOLII NR.2, REABILITARE TRONSOANE 

STR. AL.BRAZILOR, AMENAJARE LOC DE JOACA 

PARC, BL 13” smis 125743 

 

75 29.05.2020 Extraordinara privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI DOTARE 

CU ECHIPAMENT DIDACTIC SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT AFERENTA SCOLII 

NR.2, REABILITARE TRONSOANE STR. AL.BRAZILOR, 

AMENAJARE LOC DE JOACA PARC, BL 13” smis 125743 

 

76 29.05.2020 Extraordinara privind exprimarea intenției de achiziționare de catre Consiliul 

Local al Orasului Uricani a imobilelor – spații recuperare forță 

de muncă (Cădirile Stadionului Minerul Uricani) aflate în 

patrimoniul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 

S.A. 

 

77 29.05.2020 Extraordinara privind aprobarea bugetului actualizat aferent proiectului 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE 

LOCUINTE SITUATE PE STRADA 1 DECEMBRIE SI 

STRADA ALEEA TRANDAFIRILOR, ORASUL URICANI, 

JUDETUL HUNEDOARA, Cod SMIS 118692 

 

78 11.06.2020 Ordinara privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe 

clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, precum și la plata taxei şi a 

chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, pentru 

durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 

 

79 11.06.2020 Ordinara privind actualizarea componenţei comisiei de evaluare şi 

selecţionare a propunerilor de proiecte pentru care se alocă 

finanţări nerambursabile din bugetul local 

 

80 11.06.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat la propunerea comisiei sociale constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ 

de stat în luna iunie 2020 

 

81 11.06.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat la propunerea comisiei de analiza constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe sociale in luna iunie 

2020 

 

82 01.07.2020 Ordinara privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Orasului Uricani in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare 

a Deseurilor Judetul Hunedoara” 

 

83 01.07.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii  
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din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

84 01.07.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii 

din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

85 01.07.2020 Ordinara privind revocarea H.C.L. Uricani nr. 71/2020 privind 

inventarierea in domeniul public al Orasului Uricani a 

imobilului - teren in suprafata de 13.870 mp aferent bazei 

sportive din Uricani 

 

86 01.07.2020 Ordinara privind insusirea lucrarii de specialitate “Documentatie de 

prima inscriere Plan de amplasament si delimitare a imobilului 

si Memoriu tehnic” pentru imobilul teren in suprafata de 

13.870 mp aferent bazei sportive din Uricani, in vederea 

intabularii in domeniul public al Orasului Uricani 

 

87 01.07.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat de către comisia sociala constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe ANL, în luna iulie 2020 

 

88 01.07.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat la propunerea comisiei sociale constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ 

de stat în luna iulie 2020 

 

89 01.07.2020 Ordinara privind virarea de credite intre capitolele bugetare ale bugetului 

local al Orasului Uricani si completarea programului de 

investiții pe anul 2020 

 

90 09.07.2020 Extraordinara privind modificarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de 

parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul 

Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul 

Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș 

Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  

proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line 

Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

91 09.07.2020 Extraordinara privind virarea de credite intre capitolele bugetare ale bugetului 

local al Orasului Uricani pe anul 2020 

 

92 09.07.2020 Extraordinara privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club 

Sportiv „Minerul” Uricani 

 

93 24.07.2020 Extraordinara privind înfiinţarea societății S.C. ”SOCIETATEA DE 

TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA 

JIULUI” S.R.L. 

 

94 05.08.2020 Ordinara privind validarea rectificarii bugetului local al Orasului Uricani 

pe anul 2020, astfel cum a fost efectuata prin Dispozitia nr. 

293/2020 a Primarului Orasului Uricani 

 

95 05.08.2020 Ordinara privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au 

repartizat la propunerea comisiei sociale constituită la nivelul 

Consiliului Local Uricani, locuinţe cu chirie din fondul locativ 

de stat în luna august 2020 
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96 05.08.2020 Ordinara privind alocarea din bugetul local al Oraşului Uricani pe anul 

2020 a unui sprijin financiar pentru unităţi de cult din Oraşul 

Uricani, aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România 

 

97 05.08.2020 Ordinara privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului Uricani 

 

98 05.08.2020 Ordinara privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-teren 

in suprafață de 300 mp, situat in Câmpu lui Neag - Halda 

Șesul Serbanilor, înscris in CF nr. 62639, nr. 

cadastral/topografic 62639,  în vederea amplasării unui 

turn de telefonie mobilă 

 

99 05.08.2020 Ordinara privind trecerea imobilului înscris in CF nr. 62654, nr. 

cad. 62654, in suprafață de 23 mp din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

100 05.08.2020 Ordinara privind trecerea imobilului înscris in CF nr. 62655, nr. 

cad. 62655, in suprafață de 21 mp din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

101 05.08.2020 Ordinara privind trecerea imobilului înscris in CF nr. 62665, nr. 

cad. 62665, in suprafață de 28 mp din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

102 05.08.2020 Ordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020, virarea de credite intre capitolele bugetare si completarea 

programului de investiții pe anul 2020 

 

103 25.08.2020 Extraordinara privind aprobarea documentației tehnico-economice referitoare 

la obiectivul „Reabilitare acoperiș clădire fost Spital, corp A” 

 

104 25.08.2020 Extraordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020, virarea de credite între capitolele bugetare, modificarea  

și completarea programului de investiții pe anul 2020 

 

105 25.08.2020 Extraordinara privind aprobarea achiziționării de echipamente IT 

(laptopuri) pentru dotarea sălilor de clasa ale Liceului 

Tehnologic „Retezat” Uricani in vederea desfasurarii 

procesului de invatamant in anul școlar 2020 - 2021 

 

106 25.08.2020 Extraordinara privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului Uricani 

 

107 25.08.2020 Extraordinara privind aprobarea burselor profesionale suplimentare pentru 

elevii clasei profesionale cu profilul prelucrarea lemnului de la 

Liceului Tehnologic „Retezat” Uricani in vederea bunei 

desfasurarii procesului de invatamant in anul școlar 2020 – 

2021 

 

108 08.09.2020 Extraordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020 

 

109 09.09.2020 Extraordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020 

 

110 17.09.2020 Extraordinara privind virarea de credite între capitolele bugetare și 

completarea programului de investiții pe anul 2020 

 

111 24.09.2020 Ordinara privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public 

de transport public local în Valea Jiului și a Proiectului de 

Contract  de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane în aria teritorială de competență a ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

 



9 
 

TRANSPORT PUBLIC ZONAL ”GREEN LINE-VALEA 

JIULUI”, a Regulamentului  pentru efectuarea serviciului de 

transport public zonal de persoane prin curse regulate în Valea 

Jiului, a Caietului  de Sarcini al Serviciului de Transport Public 

Zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului și a 

Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciului de 

transport 

112 24.09.2020 Ordinara privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020, virarea de credite intre capitolele bugetare si completarea 

programului de investiții pe anul 2020 

 

113 24.09.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii 

din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

114 24.09.2020 Ordinara privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei familii 

din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

115 08.10.2020 Extraordinara privind revocarea H.C.L. Uricani nr. 56/2020 privind trecerea 

unor imobile din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

116 08.10.2020 Extraordinara privind trecerea imobilului ”Teren”, în suprafață de 919 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Pompierilor, nr. casa 4, identificat 

prin nr. cadastral 62413, înscris în CF nr. 62413 Uricani, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat al 

Oraşului Uricani 

 

117 08.10.2020 Extraordinara privind trecerea imobilului ”Teren”, în suprafață de 787 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Pompierilor, nr. casa 4, identificat 

prin nr. cadastral 61330, înscris în CF nr. 61330 Uricani, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat al 

Oraşului Uricani 

 

118 08.10.2020 Extraordinara privind trecerea imobilului ”Clădire”, în suprafață de 128 mp, 

situată în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. FN, identificată prin 

nr. cadastral 62453-C1, înscrisă în CF nr. 62453 Uricani, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat al 

Oraşului Uricani 

 

119 08.10.2020 Extraordinara privind trecerea imobilului ”Clădire”, în suprafață de 30 mp, 

situată în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. FN, identificată  prin 

nr. cadastral 62454-C1, înscrisa în CF nr. 62454 Uricani, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat al 

Oraşului Uricani 

 

120 08.10.2020 Extraordinara privind virarea de credite intre capitolele bugetare in 

cadrul bugetului local al Orasului Uricani pe anul 2020 

 

121 08.10.2020 Extraordinara privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul 

„ACHIZITIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE” 

 

122 08.10.2020 Extraordinara privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și 

reprezentare juridica 
 

123 23.10.2020 Extraordinara privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada 

octombrie 2020 – decembrie 2020 

 

124 23.10.2020 Extraordinara privind alegerea Viceprimarului Orașului Uricani  

125 23.10.2020 Extraordinara privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Orasului Uricani 

 

126 23.10.2020 Extraordinara de modificare a Anexei nr. 1 la  Hotararea Consiliului Local  
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Uricani nr. 111/2020 privind  aprobarea modalității de gestiune 

a serviciului public de transport public local în Valea Jiului și a 

Proiectului de Contract  de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de transport persoane în aria teritorială de competență a 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU TRANSPORT PUBLIC ZONAL ”GREEN LINE-

VALEA JIULUI”, a Regulamentului  pentru efectuarea 

serviciului de transport public zonal de persoane prin curse 

regulate în Valea Jiului, a Caietului  de Sarcini al Serviciului de 

Transport Public Zonal de persoane prin curse regulate în 

Valea Jiului și a Studiului de Oportunitate pentru delegarea 

serviciului de transport 

127 23.10.2020 Extraordinara privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul 

„ACHIZITIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE” 

 

128 23.10.2020 Extraordinara privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul 

„Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Orasul 

Uricani in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de 

virusul SARS-COV-2” 

 

129 23.10.2020 Extraordinara privind aprobarea suplimentării cu suma 100.000 lei a 

bugetului alocat Asociației Club Sportiv „Minerul” Uricani 

pentru implementarea proiectului „Importanta sportului pentru 

o viata sanatoasa” 

 

130 23.10.2020 Extraordinara privind modificarea programului de investiții pe anul 2020  

131 24.11.2020 Ordinara  privind stabilirea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului 

Uricani in consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 

"Retezat" Uricani in anul scolar 2020 - 2021 

 

132 24.11.2020 Ordinara  privind stabilirea componentei comisiei sociale constituita la 

nivelul Consiliului Local al Orasului Uricani in vederea 

repartizarii locuintelor cu chirie din fondul locativ proprietatea 

Orasului Uricani 

 

133 24.11.2020 Ordinara  privind stabilirea componentei comisiei constituita la nivelul 

Consiliului local al Orasului Uricani in vederea repartizarii 

locuintelor A.N.L. 

 

134 24.11.2020 Ordinara  privind stabilirea componentei comisiei de repartizare a 

locuintelor sociale 

 

135 24.11.2020 Ordinara  privind acordarea unor premii in suma de 500 lei unor familii 

din Oraşul Uricani care au împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

136 24.11.2020 Ordinara  privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului Uricani 

 

137 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Clădire”, în suprafață de 309 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Câmpu lui Neag, identificat prin 

nr. cadastral 62386-C1-U1, înscris în CF nr. 62386-C1-U1 

Uricani, din domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul 

privat al Oraşului Uricani 

 

138 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Clădire”, în suprafață de 220 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Câmpu lui Neag, identificat prin 

nr. cadastral 62386-C1-U2, înscris în CF nr. 62386-C1-U2 

Uricani, din domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul 

privat al Oraşului Uricani 

 

139 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Clădire”, în suprafață de 162 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Câmpu lui Neag, identificat prin 
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nr. cadastral 62386-C1-U4, înscris în CF nr. 62386-C1-U4 

Uricani, din domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul 

privat al Oraşului Uricani 

140 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 34 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat prin nr. 

cadastral 62673, înscris în CF nr. 62673, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

141 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 33 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat prin nr. 

cadastral 62678, înscris în CF nr. 62678, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

142 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 28 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat prin nr. 

cadastral 62694, înscris în CF nr. 62694, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

143 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 28 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat prin nr. 

cadastral 62770, înscris în CF nr. 62770, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

144 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață 28 mp, situat 

în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat prin nr. cadastral 

62720, înscris în CF nr. 62720, din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

145 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de în suprafață 

de 39 mp, situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, identificat 

prin nr. cadastral 62679, înscris în CF nr. 62679, din domeniul 

public al Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului 

Uricani 

 

146 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 38 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Sterminos, identificat prin nr. 

cadastral 62663, înscris în CF nr. 62663, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

147 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 17 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, identificat prin nr. cadastral 

62808, înscris în CF nr. 62808, din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

148 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 26 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Sterminos, identificat prin nr. 

cadastral 62693, înscris în CF nr. 62693, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

149 24.11.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață 37 mp, situat 

în Orașul Uricani, Str. Sterminos, identificat prin nr. cadastral 

62696, înscris în CF nr. 62696, din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

150 24.11.2020 Ordinara  privind punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului) nr. 

1824/148/04.12.2018 

 

151 24.11.2020 Ordinara  privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata  
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impozitului/taxei pentru clădirile și terenurile aferente 

clădirilor, utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca 

furnizori de servicii sociale de natura casei de tip familial care 

desfasoara activitatea specifica pe tot parcursul unui an 

calendaristic 

152 24.11.2020 Ordinara  privind stabilirea cuantumului si a numarului burselor acordate 

elevilor din unitatile scolare de pe raza Orasului Uricani pentru 

anul scolar 2020 - 2021 

 

153 24.11.2020 Ordinara    

154 24.11.2020 Ordinara  privind virarea de credite între capitolele bugetare ale bugetului 

local al Orasului Uricani pe anul 2020 

 

155 04.12.2020 Extraordinara privind modificarea programului de investiții pe anul 2020  

156 16.12.2020 Ordinara  privind acordarea unor premii in suma de 500 lei unor familii 

din Oraşul Uricani care au împlinit în anul 2020, 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta 

 

157 16.12.2020 Ordinara  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  

158 16.12.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 33 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, identificat prin nr. cadastral 

62349, înscris în CF nr. 62349, din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

159 16.12.2020 Ordinara  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 44 mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, identificat prin nr. cadastral 

62522, înscris în CF nr. 62522, din domeniul public al Oraşului 

Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

 

160 16.12.2020 Ordinara  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico- economici ai proiectului “Extindere  retele de gaz 

metan la gospodariile aflate pe drumul national DN 66 A si pe 

raza Orasului Uricani, inclusiv localitatile componente Valea 

de Brazi si Campu lui Neag” 

 

161 16.12.2020 Ordinara  privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T Orașul 

Uricani în calitate de lider și U.A.T. Orașul Aninoasa în calitate 

de partener, în vederea implementării proiectului “Extindere 

rețele de gaz metan la gospodăriile aflate în Uricani și 

Aninoasa” Cod SMIS 142760 

 

162 16.12.2020 Ordinara  privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada 

ianuarie 2021 – martie 2021 

 

163 16.12.2020 Ordinara  privind validarea rectificarii bugetului local al Orasului Uricani 

pe anul 2020, astfel cum a fost efectuata prin Dispozitia nr. 

446/2020 a Primarului Orasului Uricani 

 

164 16.12.2020 Ordinara  privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Uricani nr. 131/2020 referitoare la stabilirea reprezentanților 

Consiliului Local al Oraşului Uricani in consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic "Retezat" Uricani in anul 

scolar 2020 - 2021 

 

165 16.12.2020 Ordinara  privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani pe anul 

2020, virarea de credite intre capitolele bugetare si completarea 

programului de investiții pe anul 2020 

 

166 16.12.2020 Ordinara  privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a 

cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată 

 

167 16.12.2020 Ordinara  privind validarea rectificarii bugetului local al Orasului Uricani 

pe anul 2020, astfel cum a fost efectuata prin Dispozitia nr. 
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459/2020 a Primarului Orasului Uricani 

168 22.12.2020 Extraordinara privind avizarea Protocolului (Contractului-cadru) pentru 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, 

stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului  din județul Hunedoara și a încheierii acestuia 

între A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de 

preluare a responsabilității (O.I.R.E.P.) 

 

 

 

Proces verbal 

 Incheiat azi, 31.12.2020, cu ocazia inchiderii anului 2020. Pe tot parcursul anului 2020 au fost inregistrate 

un numar de 168 hotarari, adoptate in sedinte ordinare, extraordinare si de indata ale consiliului local. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul process - verbal. 

 

        Secretar,  

               Flori Nelu-Danut 


