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HOTĂRÂREA NR. 4/27.03.2017
privind aprobarea biletelor de călătorie cu tarif redus cu privire la facilitățile acordate de către
Orașul Baia Sprie la transportul public local de călători prin curse regulate efectuat cu
mijloacele de transport aparținând S.C. URBIS S.A. Baia Mare, anumitor categorii de persoane
domiciliate în Orașul Baia Sprie, precum și a modalității de decontare a acestora

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a
membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, întrunită în
ședință ordinară în data de 27 Martie 2017
Văzând:
- proiectul de hotărâre nr. 4/17.03.2017 privind aprobarea biletelor de călătorie cu tarif redus cu privire
la facilitățile acordate de către Orașul Baia Sprie la transportul public local de călători prin curse
regulate efectuat cu mijloacele de transport aparținând S.C. URBIS S.A. Baia Mare, anumitor categorii
de persoane domiciliate în Orașul Baia Sprie, precum și a modalității de decontare a acestora, inițiat de
Administratorul delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
- raportul de specialitate nr. 4/2017 promovat de Compartimentul de Transport Local din cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
Având în vedere:
- faptul că ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană
Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
a fost convocată pentru data de 20 Martie 2017, dar din cauza neîntrunirii cvorumului necesar potrivit
Statutului Asociației, respectiv prezența tuturor membrilor implicați, ședința Adunării Generale a avut
loc în data de 27 Martie 2017, fiind reconvocată potrivit Statutului Asociației, iar la reconvocare
Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie nr. 29/27.02.2017 privind acordarea de facilități la
transportul de călători, prin curse regulate, pe mijloacele de transport aparținând transportatorilor
locali licențiați, pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani și pentru persoanele cu handicap grav și
accentuat și însoțitorii acestora, de pe raza Orașului Baia Sprie;
- art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 17 alin. (1) lit. o) și alin. 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007;
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- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
nr. 704/2013, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
în numele și pe seama UAT-urilor membre și S.C. URBIS S.A., cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 13/28.12.2016 privind
introducerea biletelor temporare în Municipiul Baia Mare și Orașul Baia Sprie, introducerea biletelor
temporale și a abonamentelor în interiorul Comunei Coaș, precum și ajustarea tarifelor de călătorie
pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza teritorială a ZONEI
METROPOLITANE BAIA MARE începând cu data de 1 ianuarie 2017.
În temeiul:
- împuternicirii speciale acordate A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> de către UAT-urile membre
prin Hotărâri de Consiliu Local să exercite în numele și pe seama acestora atribuțiile referitoare la
prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și a
împuternicirii speciale acordate Asociației să exercite, în numele și pe seama acestora, dreptul de a
delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, și aprobarea
delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul de transport S.C. URBIS S.A.,
În conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Baia Mare>
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă biletele de călătorie cu tarif redus cu privire la facilitățile acordate de către Orașul
Baia Sprie la transportul public local de călători prin curse regulate efectuat cu mijloacele de transport
aparținând S.C. URBIS S.A., pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani, domiciliate în Orașul Baia
Sprie, după cum urmează:
BILETE CU TARIF REDUS –
ORAȘUL BAIA SPRIE

I.
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

VALABILITATE

Tarif lei cu
tva 19%

TRASEU
Linia 8
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Baia Sprie, redus cu
42,86%, pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Tăuții de Sus, redus
cu 42,86%, pentru persoanele cu vârsta peste 70 de
ani
Linia 21
Bilet Baia Sprie – Chiuzbaia, redus cu 42,86%,
pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani
Linia 14
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Satu Nou de Sus,
redus cu 42,86%, pentru persoanele cu vârsta peste
70 de ani

60 minute

2

60 minute

2

30 minute

2

60 minute

2

Art.2 Operatorul S.C. URBIS S.A. va vinde persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, domiciliate în
Orașul Baia Sprie, biletele de călătorie cu tarif redus prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în limita
bugetului alocat de UAT Orașul Baia Sprie.
Art.3 Eliberarea biletelor de călătorie cu tarif redus prevăzute la art. 1 se va face de către S.C. URBIS
S.A. Baia Mare, pe baza cărții de identitate sau a buletinului de identitate a persoanelor solicitante.
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Art.4 Acoperirea influențelor financiare rezultate din acordarea facilităților menționate la art. 1,
precum și a gratuităților la transportul public de călători pentru persoanele cu handicap grav și
accentuat și însoțitorii acestora, din Orașul Baia Sprie, se asigură potrivit HCL Baia Sprie nr.
29/27.02.2017, din bugetul local al Orașului Baia Sprie, la valoarea tarifelor aflate în vigoare, în limita
bugetului alocat de UAT Orașul Baia Sprie.
Art.5 Persoanelor care beneficiază, potrivit altor acte normative în vigoare, de facilități la transportul
în comun, li se aplică dispozițiile actelor normative respective.
Art.6 (1) Modalitatea de decontare a facilităților acordate de către Orașul Baia Sprie, la transportul
public local de călători prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparținând S.C. URBIS
S.A. Baia Mare, pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani, a facilităților/gratuităților acordate
persoanelor cu handicap accentuat și grav și însoțitorii acestora, se va face potrivit prevederilor HCL
Baia Sprie nr. 29/27.02.2017 și Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de călători nr. 704/2013, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetului alocat de
UAT Orașul Baia Sprie.
(2) Decontarea biletelor de călătorie pentru persoanele cu vârsta peste 70 ani, domiciliate în Orașul
Baia Sprie, se va face la valoarea diferenței dintre tariful întreg și tariful redus, iar decontarea
gratuității persoanelor cu handicap accentuat și grav și însoțitorii acestora, la tariful aprobat.
Art.7 Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 13/28.12.2016,
precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.
704/2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează corespunzător cu tipurile de bilete
de călătorie prevăzute la art. 1 din prezenta.
Art.8 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către:
- Aparatul tehnic și executiv al A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>;
- Orașul Baia Sprie;
- S.C. URBIS S.A.
Art.9 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin grija Primăriei Orașului Baia Sprie și
S.C. URBIS S.A.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Orașul Baia Sprie;
- S.C. URBIS S.A.

p. Președinte,

Administrator delegat,

Viceprimar desemnat

Paul Adrian PECE

cu atribuții de Primar al Municipiului Baia Mare
dr. ing. Marinel ROB

Total membri implicați
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

8
7
7
3

