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REGISTRU  

DE EVIDENTA PROIECTE DE HOTARARI 2022 

 

Nr. 

crt. 

Data 

inregistrarii 

Denumire proiect de hotarare Initiator Rezolutie 

1 06.01.2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului 

local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de 

dezvoltare 

Buhaescu Danut  

2 06.01.2022 privind utilizarea sumei de 3.067.741,17 lei din 

excedentul bugetului local al Orasului Uricani rezultat 

la inchiderea exercitiului financiar al anului precedent 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

Buhaescu Danut  

3 06.01.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Uricani nr. 190/2021 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  

4 06.01.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Uricani nr. 191/2021 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, aflat in 

domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

5 11.01.2022 privind alegerea președintelui de sedință pentru 

perioada ianuarie 2022 – martie 2022 

Buhaescu Danut  

6 11.01.2022 privind aprobarea bugetului local al Orasului Uricani pe 

anul 2022 

Buhaescu Danut  

7 13.01.2022 privind aprobarea actualizării cererii de finanțare si a 

cheltuielilor aferente  pentru obiectivul de investiții 

„Eficientizarea energetica a blocurilor de locuințe 

situate pe Strada 1 Decembrie si Strada Aleea 

Trandafirilor, Orașul Uricani, Județul Hunedoara” 

Buhaescu Danut  

8 17.01.2022 Taxa de reabilitare termică Buhaescu Danut  

9 17.01.2022 privind aprobarea întocmirii documentației tehnice în 

vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor 

pentru obiectivul ”Regenerare urbană în zona ”Poiana 

Mare”, Oraș Uricani” 

Buhaescu Danut  

10 17.01.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

190/2021 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  

11 17.01.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Uricani nr. 200/2021 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

Buhaescu Danut  

12 17.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Uricani 

nr. 212/2021 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  

13 19.01.2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Uricani  

Buhaescu Danut  

14 19.01.2022 privind aprobarea platii contributiei lunare care se 

asigura din bugetul local al Orasului Uricani in anul 

2022, pentru persoanele varstnice domiciliate in 

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

Buhaescu Danut  



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 

15 19.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca 

prestate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2022 

Buhaescu Danut  

16 19.01.2022 privind aprobarea programului de masuri pentru 

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pe anul 

2022 

Buhaescu Danut  

17 19.01.2022 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 consilierilor 

PSD 

 

18 19.01.2022 pentru completarea H.C.L. Uricani nr. 174/2021 privind 

stabilirea cuantumului si a numarului burselor acordate 

elevilor din unitatile scolare de pe raza Orasului Uricani 

pentru anul scolar 2021 - 2022 

Buhaescu Danut  

19 19.01.2022 privind atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă 

de 30 ani, a terenului 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 privat al Oraşului Uricani, în 

favoarea Asociației Club Sportiv Auto Moto Retezat 

Braia Corneliu  

20 19.01.2022 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 63075, 

aflat în domeniul privat al Orașului Uricani  

Braia Corneliu  

21 19.01.2022 privind închirierea prin licitaţie publică a 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 privat al Oraşului 

Uricani 

Braia Corneliu  

22 19.01.2022 privind închirierea prin licitaţie publică a 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 privat al Oraşului 

Uricani 

Braia Corneliu  

23 19.01.2022 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

teren  în suprafață de 2217 mp, situat în Orașul Uricani, 

fosta carieră Cîmpu lui Neag, identificat prin nr. 

cadastral 63378, înscris în CF nr. 63378, din domeniul 

privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

24 19.01.2022 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de în 

suprafață de 12 mp, situat în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, 

identificat prin nr. cadastral 63279, înscris în CF nr. 

63279 Uricani, din domeniul public al Oraşului Uricani 

in domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

25 19.01.2022 privind trecerea imobilului “Teren”, în suprafață de în 

suprafață de 1.798 mp, situat în Orașul Uricani, Str. 

Cîmpu lui Neag, identificat prin nr. cadastral 63326, 

înscris în CF nr. 63326 Uricani, din domeniul public al 

Oraşului Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

Braia Corneliu  

26 19.01.2022 privind vânzarea 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 Uricani 

Braia Corneliu  

27 21.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Uricani 

nr. 212/2021 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 

Braia Corneliu  



Uricani in domeniul privat al Oraşului Uricani 

28 21.01.2022 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 63103, 

aflat în domeniul privat al Orașului Uricani  

Braia Corneliu  

29 21.01.2022 privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al 

Oraşului Uricani pe anul 2022, pentru organizarea in 

perioada 17 – 20 februarie 2022, a competitiei sportive 

"RED BULL OSLEA HIKE & RIDE 2022", in 

parteneriat cu Asociatia "Clubul Alpin Valea Jiului" 

 

Grupul consilierilor 

PSD 

 

30 21.01.2021 privind aprobarea elaborării proiectului tehnic pentru 

blocurile de locuințe aferente proiectelor „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” 

Oraşul Uricani, Judeţul Hunedoara și „Eficientizarea 

energetică a blocurilor de locuințe situate pe Str. 1 Mai, 

bl. 1, 2, 8, D5, F7, F9, Str. Sterminos, bl. 14, 16 20 

Oraşul Uricani, Judeţul Hunedoara 

Buhaescu Danut  

31 26.01.2022 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  

32     

33     

34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat azi, 03.01.2022, cu ocazia inchiderii anului 2022.  

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

locali. 

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

 

 

Secretar, 

Flori Nelu-Danut 

 

 


