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REGISTRU  

DE EVIDENTA PROIECTE DE HOTARARI 2021 

 

Nr. 

crt. 

Data 

inregistrarii 

Denumire proiect de hotarare Initiator Rezolutie 

1 05.01.2021 privind utilizarea sumei de 687.674,13 lei din 

excedentul bugetului local al Orasului Uricani rezultat 

la inchiderea exercitiului financiar al anului precedent 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

Buhaescu Danut  

2 05.01.2021 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului 

local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de 

dezvoltare 

Buhaescu Danut  

3 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-

teren in suprafață de 80000 mp, situat in Câmpu lui 

Neag - Păroasa, înscris in CF nr. 60696, nr. 

cadastral/topografic 60696,  în vederea exploatării 

rocilor necesare în lucrări de construcții 

Braia Corneliu  

4 06.01.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Magazie și Spațiu Comercial în suprafață construită la 

sol de 43 mp, situată în Orașul Uricani, 1 Mai, Nr. 

F.NR., înscrisă în CF 62453-C1-U1, nr. cadastral CF 

62453-C1-U1 

Braia Corneliu  

5 06.01.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Spațiu servicii în suprafață construită la sol de 30 mp, 

situat în Orașul Uricani, 1 Mai, Nr. F.NR., înscris în CF 

62454-C1, nr. cadastral CF 62454-C1 

Braia Corneliu  

6 06.01.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Birou, cămară în suprafață construită la sol de 39 mp, 

situat în Orașul Uricani, 1 Mai, Nr. F.NR., înscris în CF 

62453-C1-U2, nr. cadastral CF 62453-C1-U2 

Braia Corneliu  

7 06.01.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor 

Clădirii în suprafață construită de 309 mp, 220 mp și 

162 mp, situate în Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, 

Nr. F.NR., înscrise în CF 62386-C1-U1, nr. cadastral 

CF 62386-C1-U1, CF 62386-C1-U2, nr. cadastral CF 

62386-C1-U2 și CF 62386-C1-U4, nr. cadastral 62386-

C1-U4 

Braia Corneliu  

8 06.01.2021 privind vânzarea imobilului Teren în suprafață de  919  

mp, situat în Orașul Uricani, str. Pompierilor, Nr. 4,  

înscris în CF 62413, nr. cadastral 62413 

Braia Corneliu  

9 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 28 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62720 nr. topo 62720, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

10 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 28 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62694 nr. topo 62694, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

11 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 28 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62770 nr. topo 62770, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

12 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 33 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62678 nr. topo 62678, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

13 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 34 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62673 nr. topo 62673, aparținând 

Braia Corneliu  



domeniului privat al Orașului Uricani 

14 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 37 mp, situat pe strada Aleea 

Brazilor, înscris în CF 62679 nr. topo 62679, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

15 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 17 mp, situat pe strada 1 Mai, 

înscris în CF 62700 nr. topo 62700, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

16 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 26 mp, situat pe strada Sterminos, 

înscris în CF 62693 nr. topo 62693, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

17 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 26 mp, situat pe strada 1 Mai, 

înscris în CF 62700 nr. topo 62700, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

18 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 21 mp, situat pe strada Sterminos, 

înscris în CF 62655 nr. topo 62655, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

19 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 23 mp, situat pe strada Sterminos, 

înscris în CF 62654 nr. topo 62654, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

20 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 37 mp, situat pe strada Sterminos, 

înscris în CF 62696 nr. topo 62696, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

21 06.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 28 mp, situat pe strada Sterminos, 

înscris în CF 62665 nr. topo 62665, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

22 21.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca 

prestate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

23 21.01.2021 privind aprobarea programului de masuri pentru 

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pe anul 

2021 

Buhăescu Dănuț  

24 21.01.2021 privind aprobarea platii contributiei lunare care se 

asigura din bugetul local al Orasului Uricani in anul 

2021, pentru persoanele varstnice domiciliate in 

Uricani, ingrijite in camine, care nu au venituri si nici 

sustinatori legali si a diferentei dintre contributia lunara 

de întreţinere datorata de persoanele vârstnice 

domiciliate in Uricani, îngrijite în cămine si costul 

mediu de intretinere, în situaţia în care veniturile acestor 

persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului 

mediu lunar de întreţinere 

Buhăescu Dănuț  

25 21.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" 

din aparatul de specialitate al Primarului Orasului 

Uricani, în anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

26 21.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul de specialitate al 

Primarului Orasului Uricani, în anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

27 21.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din Serviciul Public Gospodarire  

Locala din aparatul de specialitate al Primarului si 

Buhăescu Dănuț  



Consiliului Local Uricani, în anul 2021 

28 21.01.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani,locuinţe ANL,în luna 

ianuarie 2021 

Braia Corneliu  

29 21.01.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani,locuinţe din fondul 

locativ, în luna ianuarie 2021 

Braia Corneliu  

30 21.01.2021  privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe sociale, în 

luna ianuarie 2021 

Braia Corneliu  

31 21.01.2021 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice:  

D.A.L.I., Expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru 

obiectivul ,,Modernizare drumuri vicinale din orașul 

Uricani, Valea de Brazi si Câmpu lui Neag” 

Buhăescu Dănuț  

32 21.01.2021 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

Orașului Uricani 2021-2027 

Buhăescu Dănuț  

33 10.02.2021 privind acordarea titlului de cetățean de onoare doamnei 

Chebac Magdalena 

Buhăescu Dănuț și 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

34 10.02.2021 privind acordarea unui premiu in suma de 1000 lei 

doamnei Chebac Magdalena, care a împlinit în anul 

2021, 100 de ani 

Buhăescu Dănuț și 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

35 10.02.2021 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 

Buhăescu Dănuț  

36 17.02.2021 privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei 

familii din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2021, 

50 de ani de căsătorie neintrerupta 

Braia Corneliu  

37 17.02.2021 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 2021 

Braia Corneliu   

38 17.02.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat care vor functiona pe 

raza Orasului Uricani in anul scolar 2021 - 2022 

Buhăescu Dănuț  

39 18.02.2021 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 februarie 2021 

Braia Corneliu   

40 18.02.2021 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 februarie 2021 

Braia Corneliu   

41 18.02.2021 pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind 

serviciile sociale al Compartimentului de Asistenţă 

Socială din aparatul de specialitate al Primarului 

Buhăescu Dănuț  



Orasului Uricani 

42 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

avizului de spargere si condiţiile de refacere a 

sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului 

public sau privat al Orasului Uricani 

Buhăescu Dănuț  

43 18.02.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 87/2017 privind stabilirea, constatarea și 

sancționarea faptelor care constituie contravenții în 

materia bunei gospodăriri a localității 

Buhăescu Dănuț  

44 18.02.2021 privind aprobarea burselor profesionale suplimentare 

pentru elevii clasei profesionale cu profilul prelucrarea 

lemnului de la Liceului Tehnologic „Retezat” Urican in 

vederea bunei desfasurarii procesului de invatamant in 

anul scolar 2020 – 2021 

Buhăescu Dănuț  

45 24.02.2021 privind aprobarea asocierii Orasului Uricani, prin 

Consiliul Local al Orasului Uricani cu Județul 

Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara si cu 

municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele Petrila 

si Aninoasa precum si cu  UNIVERSITATEA DIN 

PETROȘANI, ASOCIAȚIA “VALEA JIULUI 

DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, 

ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ 

VALEA JIULUI, ASOCIAȚIA AUTISM HELPING 

HANDS SI CU ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA 

JIULUI, în vederea  infiintarii ASOCIAŢIEI 

„AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA 

JIULUI” 

Braia Corneliu   

46 15.03.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al 

Orasului Uricani a doi consilieri locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Orasului Uricani 

Buhăescu Dănuț  

47 15.03.2021 privind modificarea nomenclatorului functiilor publice 

și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Primarului Orașului Uricani  

Buhăescu Dănuț  

48 15.03.2021 privind aprobarea bugetului local al Orasului Uricani pe 

anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

49 17.03.2021 privind modificarea Procedurii de analiză și soluționare 

a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în 

plată 

Buhăescu Dănuț  

50 17.03.2021 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul “Energie verde aferenta Construire 

Centru Social de zi” 

Buhăescu Dănuț  

51 17.03.2021 privind revocarea H.C.L. Uricani nr. 19/2021 privind 

vânzarea imobilului Teren în suprafață de  919  mp, 

situat în Orașul Uricani, Str. Pompierilor, nr. 4,  înscris 

în CF 62413, nr. cadastral 62413 

Braia Corneliu  

52 22.03.2021 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Oraşului Uricani domnului Buta Gheorghe Vasile 

Buhăescu Dănuț  

53 22.03.2021 privind actualizarea cunatumului și a numărului 

burselor acordate elevilor din unitățile școlare de pe 

raza Orașului Uricani pentru anul școlar 2020 – 2021 

Buhăescu Dănuț  

54 22.03.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani,locuinţe din fondul 

locativ, în luna martie 2021 

Braia Corneliu  

55 22.03.2021 privind aprobarea actualizarii cheltuielilor aferente 

proiectului „Eficientizarea energetica a blocurilor de 

locuinte situate pe Strada 1 Decembrie si Strada Aleea 

Trandafirilor, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara” cod 

SMIS 118692 

Buhăescu Dănuț  



56 22.03.2021 privind aprobarea actualizarii cheltuielilor aferente 

proiectului „Eficientizarea energetica a blocurilor de 

locuinte situate pe Strada 1 Mai, Strada Revolutiei si 

Strada Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara” 

cod SMIS 118907 

Buhăescu Dănuț  

57 22.03.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

al Orașului Uricani în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 

Buhăescu Dănuț  

58 22.03.2021 privind vânzarea imobilului Teren în suprafață de  919  

mp, situat în Orașul Uricani, str. Pompierilor, Nr. 4,  

înscris în CF 62413, nr. cadastral 62413 

Braia Corneliu  

59 22.03.2021 privind aprobarea aderarii si a contribuției anuale a 

Orasului Uricani la Asociaţia “SALVITAL” Hunedoara 

Buhăescu Dănuț  

60 22.03.2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru 

perioada aprilie 2021 – iunie 2021 

Braia Corneliu  

61 22.03.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Clădire compusă din urmatoarele corpuri în suprafață 

construită de 309 mp, 220 mp și 162 mp, situată în 

Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, Nr. F.NR., înscrisă 

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

62386-C1-U2, nr. cadastral CF 62386-C1-U2 și CF 

62386-C1-U4, nr. cadastral 62386-C1-U4 

Braia Corneliu  

62 22.03.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Clădire în suprafață construită de 979 mp, situat în 

Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, f.nr. înscris în CF 

62311-C1, nr. cadastral 62311-C1 

Braia Corneliu  

63 22.03.2021 privind aprobarea stingerii unor creanţe prin trecerea în 

proprietatea publica a Orașului Uricani a imobilului ce 

face obiectul cererii de dare în plată nr. 7903 din 

23.11.2020 

Braia Corneliu  

64 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 857 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Sterminos, identificat 

prin nr. cadastral 62731, înscris în CF nr. 62731, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

65 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 106 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Republicii, identificat 

prin nr. cadastral 63027, înscris în CF nr. 63027, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

66 26.03.2021 privind trecerea unor imobile “Terenuri”  din domeniul 

public al Oraşului Uricani in domeniul privat al 

Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

67 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 250 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Al. Brazilor, 

identificat prin nr. cadastral 60893, înscris în CF nr. 

60893, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

68 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 

1035 mp, situat în Orașul Uricani, Str. Pompierilor, 

identificat prin nr. cadastral 61331, înscris în CF nr. 

61331, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

69 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 46 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. B-dul Muncii, 

identificat prin nr. cadastral 62212, înscris în CF nr. 

62212, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

70 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 70 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Republicii, identificat 

prin nr. cadastral 62221, înscris în CF nr. 62221, din 

Braia Corneliu  



domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

71 26.03.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 128 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, identificat prin 

nr. cadastral 622453, înscris în CF nr. 62453, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

72 26.03.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente 

proiectului: „Achizitie echipamente electronice” cod 

SMIS 144017 

Buhăescu Dănuț  

73 26.03.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind 

proiectul „Regenerare urbană în zona ”Poiana Mare”, 

oraș Uricani” 

Buhăescu Dănuț  

74 29.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT 

aferentă proiectului „Reabilitare și dotare cu 

echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat Uricani 

– Atelier Școală”, cod SMIS 121144 

Buhăescu Dănuț  

75 14.04.2021 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 

Buhăescu Dănuț  

76 14.04.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe ANL, în luna 

aprilie 2021 

Braia Corneliu  

77 14.04.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe din fondul 

locativ, în luna aprilie 2021 

Braia Corneliu  

78 14.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de 

finantari din bugetul local al Orasului Uricani pentru 

activitati sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a 

educatiei fizice si sportului 

Buhăescu Dănuț  

79 14.04.2021 privind încredințarea gestiunii serviciului de iluminat 

public în baza unui contract de delegare a gestiunii prin 

concesiune 

Braia Corneliu  

80 14.04.2021 privind actualizarea componenţei comisiei de evaluare 

şi selecţionare a propunerilor de proiecte pentru care se 

alocă finanţări nerambursabile din bugetul local 

Buhăescu Dănuț  

81 14.04.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 765 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Stadionului, fara nr., 

identificat prin nr. cadastral 63075, înscris în CF nr. 

63075, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

82 14.04.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 253 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Stadionului, fara nr., 

identificat prin nr. cadastral 63074, înscris în CF nr. 

63074, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

83 14.04.2021 privind aprobarea întocmirii Expertizei tehnice pentru 

eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe   

Braia Corneliu  

84 14.04.2021 privind aprobarea întocmirii Documentației tehnico-

economice Regenerare Spații Publice  

Braia Corneliu  

85 14.04.2021 privind aprobarea întocmirii Documentației tehnico-

economice pentru Bl. 18 Turn – Str. Republicii  

Braia Corneliu  

86 14.04.2021 privind aprobarea întocmirii Documentațiilor tehnico-

economice pentru Modernizare drumuri vicinale  

Braia Corneliu  

87  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 77 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Republicii, identificat 

prin nr. cadastral 61987, înscris în CF nr. 61987, din 

Braia Corneliu  



domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

88  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 90 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. 1Mai, identificat prin 

nr. cadastral 62841, înscris în CF nr. 62841, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

89  privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 6 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. 1Mai, identificat prin 

nr. cadastral 62845, înscris în CF nr. 62845, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

90 19.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Uricani 

nr. 157/2020 referitoare la stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

91 21.04.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 

1, oraș Uricani, județul Hunedoara” 

Buhăescu Dănuț  

92 21.04.2021 privind aprobarea asocierii Orașului Uricani, prin 

Consiliul Local al Orașului Uricani cu Județul 

Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și cu 

municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele Petrila, 

Aninoasa precum si cu Universitatea din Petroșani, 

Asociația “Valea Jiului Development Society Project”, 

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, 

Asociația Autism Helping Hands si cu Asociația Urban 

Lab Valea Jiului, în vederea  infiintarii ASOCIAŢIEI 

PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ 

INTEGRATĂ VALEA JIULUI 

Buhăescu Dănuț  

93 29.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie si a 

situatiilor financiare pe anul 2020 

Buhăescu Dănuț  

94 17.05.2021 privind rectificarea bugetului local al Orasului Uricani 

pe anul 2021 si completarea programului de investitii 

Buhăescu Dănuț  

95 18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 91/2021 

referitoare la aprobarea asocierii Orașului Uricani, prin 

Consiliul Local al Orașului Uricani cu Județul 

Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și cu 

municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele Petrila, 

Aninoasa precum si cu Universitatea din Petroșani, 

Asociația “Valea Jiului Development Society Project”, 

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, 

Asociația Autism Helping Hands si cu Asociația Urban 

Lab Valea Jiului, în vederea  infiintarii ASOCIAŢIEI 

PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ 

INTEGRATĂ VALEA JIULUI 

Buhăescu Dănuț  

96 20.05.2021 privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei 

familii din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2021, 

50 de ani de căsătorie neintrerupta 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

97 20.05.2021 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club 

Sportiv „Minerul” Uricani 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

98 20.05.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT 

aferentă proiectului „Reabilitare si dotare cu 

echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat - Scoala 

gimnaziala nr. 1, reabilitare parc zona Primarie si 

Politie, Oras Uricani” 

Buhăescu Dănuț  

99 20.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

91/2021 referitoare la aprobarea asocierii Orașului 

Uricani, prin Consiliul Local al Orașului Uricani cu 

Buhăescu Dănuț  



Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara 

și cu municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele 

Petrila, Aninoasa precum si cu Universitatea din 

Petroșani, Asociația “Valea Jiului Development Society 

Project”, Asociația Comitetului de Inițiativă Valea 

Jiului, Asociația Autism Helping Hands si cu Asociația 

Urban Lab Valea Jiului, în vederea  infiintarii 

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE 

TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI 

100 20.05.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 446 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Stadionului, identificat 

prin nr. cadastral 63073, înscris în CF nr. 63073, din 

domeniul public al Oraşului Uricani in domeniul privat 

al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

101 20.05.2021 privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului 

Uricani in luna mai 2021 

Braia Corneliu  

102 20.05.2021 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 2021 

Braia Corneliu  

103 26.05.2021 privind aprobarea organizarii unui spectacol de teatru 

pentru copii cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a 

Copilului 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

104 07.06.2021 privind revocarea H.C.L. Uricani nr. 90/2021 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1, 

oraș Uricani, județul Hunedoara” 

Buhăescu Dănuț  

105 07.06.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 

1, oraș Uricani, județul Hunedoara” 

Buhăescu Dănuț  

106 14.06.2021 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al 

Oraşului Uricani pe anul 2021, pentru organizarea in 

perioada 18-20.06.2021, a competitiei sportive 

"RETEZAT SKY RACE INTERSPORT 2021", in 

parteneriat cu Asociatia "Sport la Orice Vârstă" 

Primar și Grupul de 

Consilieri PSD 

 

107 14.06.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență 

și reprezentare juridica 

Braia Corneliu  

108 16.06.2021 privind aprobarea asocierii Unității Administrativ-

Teritoriale Orașul Uricani, prin Consiliul Local al 

Orașului Uricani cu Județul Hunedoara prin Consiliul 

Județean Hunedoara și cu municipiile Petroșani, 

Vulcan, Lupeni și orașele Petrila, Aninoasa precum si 

cu Universitatea din Petroșani, Asociația ,,Valea Jiului 

Development Society Project”, Asociația ,,Comitetului 

de Inițiativă Valea Jiului”, Asociația ,,Autism Helping 

Hands” și cu Asociația ,,Urban Lab Valea Jiului”, în 

vederea  infiintarii Asociației pentru Dezvoltare 

Teritorială Integrată Valea Jiului 

Buhăescu Dănuț  

109 24.06.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani 

pe anul 2021 si completarea programului de investiții pe 

anul 2021 

Buhăescu Dănuț  

110 24.06.2021 privind darea in administrare catre Administratia 

Nationala „Apele Romane” a unor terenuri pentru 

realizarea unor investitii in cadrul proiectului „Sistem 

Braia Corneliu  



informational pentru managementul integrat al apelor – 

etapa a II-a” 

111 24.06.2021 privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei 

familii din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2021, 

50 de ani de căsătorie neintrerupta 

Buhăescu Dănuț  

112 24.06.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 253 mp, situat pe strada 

Stadionului, înscris în CF 63074 nr. topo 63074, 

aparținând domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

113 24.06.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 756 mp, situat pe strada 

Stadionului, înscris în CF 63075 nr. topo 63075, 

aparținând domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

114 24.06.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 446 mp, situat pe strada 

Stadionului, înscris în CF 63073 nr. topo 63073, 

aparținând domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

115 24.06.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 77  mp, situat pe strada Republicii, 

înscris în CF 61987 nr. topo 61987, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

116 24.06.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-

teren in suprafață de 30000 mp, situat in Câmpu lui 

Neag - Păroasa, înscris in CF nr. 60696, nr. 

cadastral/topografic 60696,  în vederea exploatării 

rocilor necesare în lucrări de construcții 

Braia Corneliu  

117 24.06.2021 privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului 

Uricani in luna iulie 2021 

Braia Corneliu  

118 30.06.2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru 

perioada iulie 2021 – septembrie 2021 

Braia Corneliu  

119 07.07.2021 privind recunoasterea unor rute cultural – turistice, a 

traseelor de cicloturism si a potecilor turistice tematice 

infiintate, ca patrimoniu cultural turistic si natural local 

Buhăescu Dănuț  

120 07.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea, 

transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor 

oprite sau  stationate  neregulamentar, pe partea 

carosabilă a drumurilor publice de pe teritoriul orașului 

Uricani și a localităților componente Valea de Brazi și 

Câmpu lui Neag 

Buhăescu Dănuț  

121 08.07.2021 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea 

gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de 

deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Orașul Uricani 

Braia Corneliu  

122 08.07.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani 

pe anul 2021  

Buhăescu Dănuț  

123 08.07.2021 privind organizarea manifestărilor cultural artistice 

dedicate evenimentelor de pe Muntele Tulişa, sub 

denumirea „Jertfa eroilor nostri”, care se vor defasura in 

perioada 20-23 iulie 2021 

Buhăescu Dănuț  

124 08.07.2021 privind alocarea din bugetul local al Oraşului Uricani pe 

anul 2021 a unui sprijin financiar pentru unităţi de cult 

din Oraşul Uricani, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România 

Buhăescu Dănuț  

125 13.07.2021 privind aprobarea propunerii de aderare a Orașului 

Uricani  la inițiativa de dezvoltare a conceptului 

„Ținutul Momârlanilor” 

Buhăescu Dănuț  

126 13.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Zonei de agrement - Lacul artificial din 

Buhăescu Dănuț  



localitatea componenta Cimpu lui Neag – Orasul 

Uricani 

127 13.07.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe din fondul 

locativ, în luna iulie 2021 

Braia Corneliu  

128 13.07.2021 privind instituirea regulilor şi măsurilor privind 

utilizarea focului deschis, precum şi pentru 

reglementarea fumatului din punct de vedere al 

prevenirii incendiilor 

Buhăescu Dănuț  

129 05.08.2021 modificarea Hotărârii Consiliului Local Uricani nr. 

118/2021 privind aprobarea Regulamentului privind 

ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea 

vehiculelor oprite sau  stationate  neregulamentar, pe 

partea carosabilă a drumurilor publice de pe teritoriul 

Orașului Uricani și a localităților componente Valea de 

Brazi și Câmpu lui Neag 

Buhăescu Dănuț  

130 05.08.2021 privind alocarea sumei de 2.000 lei din bugetul local al 

Oraşului Uricani pe anul 2021, pentru organizarea in 

perioada 3 – 5 septembrie 2021, a concursului de turism 

sportiv intitulat Trofeul Pro-Parang, ed. a VI-a, in 

parteneriat cu Asociația SCHI TURISM MONTAN 

"PRO-PARANG" 

Buhăescu Dănuț  

131 16.08.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Uricani 

nr. 110/2021 privind darea in administrare catre 

Administratia Nationala „Apele Romane” a unor 

terenuri pentru realizarea unor investitii in cadrul 

proiectului „Sistem informational pentru managementul 

integrat al apelor – etapa a II-a” 

Braia Corneliu  

132 16.08.2021 privind darea în folosință cu titlu gratuit catre 

Administratia Nationala „Apele Romane” a unor 

terenuri pentru realizarea unor investitii in cadrul 

proiectului „Sistem informational pentru managementul 

integrat al apelor – etapa a II-a” 

Braia Corneliu  

133 24.08.2021 privind organizarea manifestărilor cultural artistice si 

sportive în perioada 10 - 12 septembrie 2021, cu prilejul  

Zilelor Oraşului Uricani 

Primar și Grupul de 

Consilieri PSD 

 

134 25.08.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT 

aferentă proiectului „REABILITARE ȘI DOTARE CU 

ECHIPAMENT DIDACTIC ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT AFERENTA 

SCOLII NR.2, REABILITARE TRONSOANE STR. 

AL.BRAZILOR, AMENAJARE LOC DE JOACA 

PARC, BL 13” smis 125743 

Braia Corneliu  

135 25.08.2021 privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 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 

Braia Corneliu  

136 06.09.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani 

pe anul 2021, virarea de credite intre capitolele 

Braia Corneliu  



bugetului creditelor interne si modificarea programului 

de investiții pe anul 2021 

137 06.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Uricani 

nr. 130/2021 referitoare la organizarea manifestărilor 

cultural - artistice în perioada 10-12 septembrie 2021, in 

parteneriat cu S.C. MEDIA PRESS EVENT S.R.L., cu 

prilejul  Zilelor Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

138 17.09.2021 privind aprobarea burselor profesionale suplimentare 

pentru elevii clasei profesionale cu profilul prelucrarea 

lemnului de la Liceului Tehnologic „Retezat” Urican in 

vederea bunei desfasurarii procesului de invatamant in 

anul scolar 2021 – 2022 

Buhaescu Danut  

139 20.09.2021 privind stabilirea reprezentanților Consiliului Local al 

Oraşului Uricani in consiliul de administraţie al 

Liceului Tehnologic "Retezat" Uricani in anul scolar 

2021 - 2022 

Buhaescu Danut  

140 23.09.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani,locuinţe sociale,în 

luna septembrie  2021 

Braia Corneliu  

141 23.09.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani,locuinţe din fondul 

locativ,în luna septembrie  2021 

Braia Corneliu  

142 23.09.2021 privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 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 

Buhaescu Danut  

143 23.09.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului 

Uricani,virarea de credite intre capitolele bugetare, 

modificarea si completarea programului de investitii pe 

anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024  

Buhaescu Danut  

144 23.09.2021 privind alocarea din bugetul local al Oraşului Uricani pe 

anul 2021 a unui sprijin financiar pentru Parohia 

Ortodoxă Uricani 

Buhaescu Danut  

145 23.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ”Modernizare drumuri vicinale 

din Orașul Uricani, Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag” 

Buhaescu Danut  

146 23.09.2021 a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice faza DALI și 

Expertiză Tehnică „Eficientizarea energetică a 

blocurilor de locuințe situate pe Str. Al. Trandafirilor bl. 

1, Str. 1 Mai bl. 13, Str. Republicii bl. 5, 9, 20, 26, Str. 

Al. Plopilor bl. 1, Str. Sterminos bl. 8, 18, Str. Al. Jiului 

bl. 1, 3, 5, Str. Revoluției bl. 1, 3, 5” 

Buhaescu Danut  

147 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza SF „Construire blocuri de locuințe sociale” 

Buhaescu Danut  

148 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza SF „Energie verde aferentă Construire Centru 

Buhaescu Danut  



Social de  zi” 

149 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza SF „Construire Parc Fotovoltaic 0,99 Mwp - 

Uricani” 

Buhaescu Danut  

150 23.09.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului 

Uricani  

Buhaescu Danut  

151 28.09.2021 privind aprobarea devizului general  și a cererii de 

finanțare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 

drumuri vicinale din Orașul Uricani, Valea de Brazi și 

Cîmpu lui Neag” 

Buhaescu Danut  

152 28.09.2021 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice 

”Modernizare Strada Romanilor și Cabanelor de pe raza 

localității Cîmpu lui Neag, Orașul Uricani, Jud. 

Hunedoara” 

Buhaescu Danut  

153 28.09.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe ANL, în luna  

septembrie 2021 

Braia Corneliu  

154 29.09.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al 

Orasului Uricani a unor imobile si aprobarea demararii 

procedurilor de inscriere in cartea funciara a acestora 

Buhaescu Danut  

155 18.10.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență 

și reprezentare juridica 

Braia Corneliu  

156 18.10.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani 

pe anul 2021 si modificarea  si completarea 

programului de investitii al Orasului Uricani pe anul 

2021 

Buhaescu Danut  

157 19.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ”CONSTRUIRE GRADINITA 

CU 4 SALI DE CLASE, ORAS URICANI, JUDET 

HUNEDOARA” 

Buhaescu Danut  

158 19.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI 

VICINALE DIN ORAȘUL URICANI ȘI LOCALITĂȚILE 

COMPONENTE” 

Buhaescu Danut  

159 19.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ȘI 

ALEI PIETONALE ÎN ORAȘUL URICANI, JUDEȚ 

HUNEDOARA” 

Buhaescu Danut  

160 19.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului ” Reabilitare poduri si punti 

pietonale, oras Uricani, judet Hunedoara” 

Buhaescu Danut  

161 20.10.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

clădire - cameră in suprafață de 20 mp, situat pe strada 

Progresului, înscris în CF 61622 nr. topo 61622, 

aparținând domeniului public al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

162 20.10.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-

teren in suprafață de 100 mp, situat in Câmpu lui Neag - 

Halda Șesul Serbanilor, înscris in CF nr. 63252, nr. 

cadastral/topografic 63252,  în vederea amplasării unui 

turn de telefonie mobilă GSM 

Braia Corneliu  

163 20.10.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 15 mp, situat pe strada 1 Mai, 

înscris în CF 62887 nr. topo 62887, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

164 20.10.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren in suprafață de 10 mp, situat pe strada 1 Mai, 

înscris în CF 63102 nr. topo 63102, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

Braia Corneliu  

165 20.10.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului Braia Corneliu  



teren in suprafață de 96 mp, situat pe strada 1 Mai, 

înscris în CF 63261 nr. topo 63261, aparținând 

domeniului privat al Orașului Uricani 

166 20.10.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 755 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, 

identificat prin nr. cadastral 63255, înscris în CF nr. 

63255, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

167 20.10.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 565 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Campul lui Neag, 

identificat prin nr. cadastral 63270, înscris în CF nr. 

63270, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

168 20.10.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 

2000 mp, situat în Orașul Uricani, Str. Principală, 

identificat prin nr. cadastral 63105, înscris în CF nr. 

63105, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

169 20.10.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 

3800 mp, situat în Orașul Uricani, Str. Principală, 

identificat prin nr. cadastral 63094, înscris în CF nr. 

63094, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

170 20.10.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Clădire în suprafață construită de 798 mp, situat în 

Orașul Uricani, Str. Sterminos, nr. 2, înscris în CF 

62731-C1, nr. cadastral 62731-C1 

Braia Corneliu  

171 20.10.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

Teren în suprafață de 787 mp situat în Uricani, str. 

Pompierilor, înscris în CF 61330, nr. cadastral 61330 

Braia Corneliu  

172 20.10.2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru 

perioada octombrie 2021 – decembrie 2021 

Braia Corneliu  

173 20.10.2021 privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei unei 

familii din Oraşul Uricani care a împlinit în anul 2021, 

50 de ani de căsătorie neintrerupta 

Buhaescu Danut  

174 25.10.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de 

asistență și reprezentare juridica 

Braia Corneliu  

175 25.10.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 37/2021 privind aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea avizului de spargere si condiţiile de 

refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand 

domeniului public sau privat al Orasului Uricani 

Buhaescu Danut  

176 15.11.2021 privind stabilirea cuantumului si a numarului burselor 

acordate elevilor din unitatile scolare de pe raza 

Orasului Uricani pentru anul scolar 2021 - 2022 

Buhaescu Danut  

177 15.11.2021 privind acordarea unor premii in suma de 500 lei, 

familiilor din Oraşul Uricani care au împlinit în anul 

2021, 50 de ani de căsătorie neintrerupta 

Primar și Grupul de 

Consilieri PSD 

 

178 15.11.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat care vor functiona pe 

raza Orasului Uricani in anul scolar 2022 - 2023 

Buhaescu Danut  

179 15.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe din fondul 

locativ, în luna noiembrie 2021 

Braia Corneliu  

180 15.11.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect tip - „Construire Sală de sport cu 

Buhaescu Danut  



tribună de 102 locuri în Orașul Uricani, str. 1 

Decembrie, județul Hunedoara” 

181 15.11.2021 privind aprobarea stingerii unor creanţe prin trecerea în 

proprietatea publica a Orașului Uricani a imobilului ce 

face obiectul cererii de dare în plată nr. 6529 din 

14.10.2021 

Braia Corneliu  

182 15.11.2021 privind aprobarea stingerii unor creanţe prin trecerea în 

proprietatea publica a Orașului Uricani a imobilelor ce 

fac obiectul cererii de dare în plată nr. 6530 din 

14.10.2021 

Braia Corneliu  

183 15.11.2021 privind vânzarea imobilului Teren în suprafață de 755 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, 

înscris în CF 63255, nr. cadastral 63255 

Braia Corneliu  

184 15.11.2021 privind alipirea unor imobile aflate în domeniul public 

al Orașului Uricani, din Str. 1 Mai, înscrise în CF 63210 

și CF 63218 

Braia Corneliu  

185 17.11.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență 

și reprezentare juridica 

Braia Corneliu  

186 17.11.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani, 

virarea de credite intre capitolele bugetare si 

completarea programului de investitii pe anul 2021  

Buhaescu Danut  

187 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62002 

Braia Corneliu  

188 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62062 

Braia Corneliu  

189 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62568 

Braia Corneliu  

190 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62718 

Braia Corneliu  

191 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62903 

Braia Corneliu  

192 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 62953 

Braia Corneliu  

193 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 63000 

Braia Corneliu  

194 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 63171 

Braia Corneliu  

195 17.11.2021 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al Orașului Uricani, înscris în CF 63311 

Braia Corneliu  

196 17.11.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren în suprafață de 2000 mp, situat în Orașul Uricani, 

Str. Principală, identificat prin nr. cadastral 63105, 

înscris în CF nr. 63105, din domeniul privat al Oraşului 

Uricani 

Braia Corneliu  

197 17.11.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren în suprafață de 3800 mp, situat în Orașul Uricani, 

Str. Principală, identificat prin nr. cadastral 63094, 

înscris în CF nr. 63094, din domeniul privat al Oraşului 

Uricani 

Braia Corneliu  

198 17.11.2021 privind organizarea sarbatorilor de craciun la unitatile 

de invatamant din cadrul Liceului Tehnologic „Retezat” 

Uricani 

Grupul de Consilieri 

PSD 

 

199 17.11.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al 

Orasului Uricani a unor imobile si aprobarea demararii 

procedurilor de inscriere in cartea funciara a acestora   

Braia Corneliu  

200 22.11.2021 privind alocarea din bugetul local al Oraşului Uricani pe 

anul 2021 a unui sprijin financiar pentru unităţi de cult 

din Oraşul Uricani, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România 

Buhaescu Danut  



201 09.12.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților 

la plata 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 

Buhaescu Danut  

202 09.12.2021 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li 

s-au repartizat de către comisia sociala constituită la 

nivelul Consiliului Local Uricani, locuinţe din fondul 

locativ, în luna decembrie 2021 

Braia Corneliu  

203 09.12.2021 privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii şi 

modernizări la locuinţe din proprietatea Oraşului 

Uricani in luna ianuarie 2022 

Braia Corneliu  

204 09.12.2021 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Oraşului Uricani domnului Luncan Valeriu 

Buhaescu Danut  

205 10.12.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente aflate în proprietatea privată a Unității 

Administrativ-Teritoriale Orașul Uricani 

Buhaescu Danut  

206 10.12.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei 

Orasului Uricani a unor sume reprezentând chirii 

restante ale locatarilor decedați 

Braia Corneliu  

207 10.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 556 

mp, situat în Orașul Uricani, Cîmpu lui Neag (fosta 

carieră Cîmpu lui Neag ), identificat prin nr. cadastral 

63306, înscris în CF nr. 63306, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

208 10.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 49 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. 1 Decembrie, 

identificat prin nr. cadastral 63338, înscris în CF nr. 

63338, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

209 10.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 380 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Cîmpu lui Neag, 

identificat prin nr. cadastral 63343, înscris în CF nr. 

63343, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

210 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2022 

Buhaescu Danut  

211 13.12.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului uricani, 

virarea de credite intre capitolele bugetare si 

completarea programului de investitii pe anul 2021  

Buhaescu Danut  

212 15.12.2021 privind stabilirea cotizației Unității Administrativ-

Teritoriale Orașul Uricani în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân Hunedoara” 

Buhaescu Danut  

213 15.12.2021 privind alipirea unor imobile aflate în domeniul public 

al Orașului Uricani, înscrise în CF 63291, CF 63323 și 

CF 62318 

Braia Corneliu  

214 15.12.2021 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 63305, 

aflat în domeniul privat al Orașului Uricani  

Braia Corneliu  

215 15.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 120 

mp, situat în Orașul Uricani, Str. Aleea Jiului, 

identificat prin nr. cadastral 63299 , înscris în CF nr. 

63299 , din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

216 15.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 

2217 mp, situat în Orașul Uricani, fosta carieră Cîmpu 

Braia Corneliu  



lui Neag, identificat prin nr. cadastral 63378, înscris în 

CF nr. 63378, din domeniul public al Oraşului Uricani 

in domeniul privat al Oraşului Uricani 

217 15.12.2021 privind alipirea unor imobile aflate în domeniul public 

al Orașului Uricani, înscrise în CF 63325 și CF 62311 

Braia Corneliu  

218 15.12.2021 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de 

2029 mp, situat în Orașul Uricani, str. Cîmpu lui Neag, 

identificat prin nr. cadastral 63375, înscris în CF nr. 

63375, din domeniul public al Oraşului Uricani in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

219 21.12.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și asigurarea 

contribuției proprii necesare realizării proiectului 

”Construire stații de încărcare mașini electrice Orașul 

Uricani, Jud. Hunedoara” 

Buhaescu Danut  

220 21.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Uricani 

pe anul 2021 si completarea programului de investitii 

Buhaescu Danut  

221     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat azi, 03.01.2021, cu ocazia inchiderii anului 2021.  

Pe tot parcursul anului 2021 au fost inregistrate un numar de 220 proiecte de hotarari initiate de primar sau consilierii 

locali. 

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

 

 

Secretar, 

Flori Nelu-Danut 

 

 


