HOTĂRÂREA NR. 8/2012
Adunarea Generală a Asociaţiei, întrunită în şedinţă ordinară, în data de 19 Octombrie
2012
-Luând în considerare hotărârile Consiliilor Locale ale localităţilor membre, privind
mandatarea Asociaţiei să exercite în numele şi pe seama acestora atribuţiile referitoare la
prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
-Având în vedere prevederile art. 30 alin.1 si art. 32 alin.2 ale Legii 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice şi ale art.25 al Legii 92/2007 privind serviciile de
transport local
-Având în vedere prevederile art.5 alin. 1, 2, şi 3 din Ordinul ANRSC nr. 263/2007
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local
În conformitate cu art. 28 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Baia Mare>
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de transport local persoane prin
curse regulate, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care au
mandatat asociatia, unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori
autorizaţi cu capital public, privat sau mixt, precum şi a sarcinilor şi responsabilităţile
proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea,
întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului
de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Art.2 În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, se va asigura elaborarea
şi aprobarea, în termen de 6 luni de la emiterea prezentei hotărâri, a unui studiu de
oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii
serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
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Art.3 Studiul de oportunitate va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) descrierea serviciului de transport public local persoane, a ariei teritoriale şi a
sistemului de transport public local persoane;
b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;
c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă,
precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului;
d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea
gestiunii;
e) nivelul minim al redevenţei stabilite în funcţie de fluxurile de transport existente la
nivelul fiecărei localităţi
f) proiectul contractului de delegare;
g) modalitatea optimă de delegare a gestiunii;
h) durata estimată a contractului de delegare;
i) caietul de sarcini al serviciului de transport public local persoane;
j) regulamentul serviciului de transport public local persoane;
k) identificarea unor surse de finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea serviciului
transport public local persoane;
Art.4 Studiul va asigura şi elaborarea Programului de Transport Public Local de
persoane prin curse regulate, efectuat pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia
Mare, care va conţine:
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane între localităţile componente ale Zonei
Metropolitane Baia Mare, în prezent şi pentru o perioadă viitoare de minimum 5 ani;
b) identificarea şi optimizarea traseelor principale şi secundare între localităţile
componente ale Zonei Metropolitane Baia Mare, stabilirea staţiilor publice aferente
acestora, precum şi frecvenţa curselor necesare pentru fiecare traseu, în funcţie de
fluxurile de transport existente;
c) stabilirea capacităţilor de transport necesare asigurării transportului public de persoane
prin curse regulate efectuate cu autobuze;
d) identificarea numărului optim de operatori rutieri, necesari pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, în condiţii de
eficienţă şi eficacitate pe baza programului de transport local stabilit;
Art.5 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către
Aparatul tehnic şi executiv, prin contractarea unei consultanţe de specialitate.

Preşedinte,
Cătălin Cherecheş

Administrator delegat,
Paul Adrian Pece
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