
 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct 

implicate şi aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul 

regional de transport S.C. URBIS S.A. 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia 

Mare, întrunită în şedinţă ordinară, în data de …………………… 

 

Examinând: 

 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Administratorul delegat al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare; 

- raportul de specialitate nr. …………… promovat de Compartimentul de Transport Local 

din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare prin care 

se propune aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre direct 

implicate şi aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul regional 

de transport S.C. URBIS S.A.; 

 

Având în vedere: 

 

- hotărârile Consiliilor Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, 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; 

- concluziile şi recomandările Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate, întocmit de către S.C. VELTONA 

S.R.L., în baza contractului de furnizare servicii nr. 9/06.11.2012, recepţionat la data de 

12.04.2013, prin procesul verbal de recepţie nr. 423/12.04.2013, prin care se propune 

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în favoarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A.; 

- H.C.L. Baia Mare nr. 179/2013, H.C.L. Baia Sprie nr. 33/2013, H.C.L. Tăuţii Măgherăuş nr. 

67/2013, H.C.L. Recea nr. 26/2013, H.C.L. Săcălăşeni nr. 19/2013, H.C.L. Groşi nr. 18/2013 

şi H.C.L. Dumbrăviţa nr. 23/2013 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare să exercite, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, dreptul de a delega gestiunea serviciului de 



transport public local de persoane prin curse regulate, şi aprobarea delegării gestiunii acestui 

serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.; 

- H.C.L. Baia Mare nr. .., H.C.L. Tăuţii Măgherăuş nr. 197/2013, H.C.L. Recea nr. 45/2013, 

H.C.L. Săcălăşeni nr. 42/2013, H.C.L. Groşi nr. 27/2013 şi H.C.L. Dumbrăviţa nr. 24/2013, 

privind participarea unităţilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Zona Metropolitană 

Baia Mare la capitalul social al operatorului de transport S.C. URBIS S.A., ca şi coacţionari, 

prin care a devenit operator regional; 

- adresa emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice privind analizarea documentaţiei de atribuire a serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare 

implicate, în vederea ...; 

- prevederile art. 2 lit. h), art. 10, art. 29, art. 30 alin. 2 şi 5, art. 31 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 16 alin. 5, art. 21 alin. 2, 5 şi 6, art. 23 alin. 2, art. 27 alin. 1, art. 30 

alin. 2 lit. a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 7 din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, norme aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative; 

- prevederile art. 4 lit. l), art. 5 alin. 1 şi 2, art. 8 lit. c), art. 40 alin. 3 lit. c) din Normele-cadru 

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 

public local, norme aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007; 

- prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-

cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 

local de persoane; 

- prevederile Regulamentului Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 

1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; 

- procesul-verbal nr. ….../………. prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută de 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Zona Metropolitană Baia Mare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct 

implicate, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 



Art.2. Se aprobă procedura de atribuire directă, pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia 

Mare direct implicate, în conformitate cu prevederile legale, către operatorul regional de 

transport S.C. URBIS S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului Maramureş cu nr. J24/120/1998, CUI 10250004. 

 

Art.3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate („Contractul de Delegare”), cu toate anexele ataşate, în forma 

prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare pe de o parte şi operatorul regional de 

transport SC URBIS S.A. pe de altă parte. 

 

Art.4. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin 

curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 3 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia 

Mare direct implicate, aferente sistemului public de transport local al unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociaţiei, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, bunuri care vor 

fi concesionate prin Contractul de Delegare către operatorul regional de transport S.C. 

URBIS S.A. Lista bunurilor se va anexa la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă 

din acesta. 

 

Art.7. Se aprobă Programul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare direct implicate, pe perioada 2013-2019, conform Anexei nr. 6 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.8. Se aprobă tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe 

raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. 

 

Art.9. Se aprobă atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate, în conformitate cu dispoziţiile legale,  

în favoarea operatorului regional de transport S.C. URBIS S.A. 



 

Art.10. Se acordă mandat domnului Cătălin Cherecheş, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, să semneze Contractul de 

Delegare în numele şi pe seama Asociaţiei. 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Adunării generale a Asociaţiei din data 

de ……………., cu un număr de ……. voturi din totalul de ….. membrii direct implicaţi. 

 

Iniţiator, 

Administrator delegat, 

Paul Adrian Pece



 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară    DE ACORD, 

ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE   ADMINISTRATOR DELEGAT 

        PAUL ADRIAN PECE 

 

 

R A P O R T  

Nr. ….. / ………………… 

privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct 

implicate şi aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul 

regional de transport S.C. URBIS S.A. 

 

Prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr. 

92/2007 a serviciilor de transport public local, s-a stabilit cadrul general, respectiv cadrul 

special de organizare, reglementare, control, monitorizare şi gestionare a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

de transport public local, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 8/2012, este considerat 

serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, transportul public care se 

efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi, respectiv pe raza administrativ-

teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localităţile unui judeţ, în funcţie de tipul de 

transport stabilit potrivit legii. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita 

localităţii, acesta va fi considerat transport public local. 

Conform prevederilor art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în 

vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin curse 

regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport public local 

de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta lege şi prin Legea nr. 

51/2006. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 264/2011, este definită zona 

metropolitană ca fiind asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de 

parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori municipiile reşedinţă de 

judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, defineşte asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, ca fiind 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca 

obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi 

gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă 

a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte 



 

 

de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. A.D.I Zona 

Metropolitană Baia Mare este o asociaţie constituită conform dispoziţiilor legale enunţate mai 

sus şi are ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 6 din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, norme modificate şi 

completate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 182/2011, adunările 

generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să înfiinţeze, prin 

hotărâre, un compartiment sau un serviciu prin care să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public local de 

persoane prin servicii regulate, desfăşurat pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre. 

Prin hotărârile Consiliilor Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare a fost mandatată, de 

către membrii acesteia, să exercite în numele şi pe seama acestora atribuţiile referitoare la 

prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 

Asociaţia a parcurs primele etape necesare pentru crearea sistemului de transport 

public local, integrat la nivelul zonei metropolitane, ceea ce a presupus: 

1) Înfiinţarea unui compartiment de specialitate în cadrul aparatului executiv, în 

conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I nr. 182/2011 privind modificarea Normelor de 

aplicare ale Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, aprobate prin Ordinul 

M.A.I. nr. 353/2007, finanţat printr-o contribuţie specială transferată de către localităţile care 

au mandatat Asociaţia; 

2) Autorizarea Compartimentului de transport local din cadrul A.D.I Zona 

Metropolitană Baia Mare ca Autoritate de autorizare pentru servicii de transport public local 

de persoane prin curse regulate prin Autorizaţia nr. 0334/04.12.2012 de către Autoritatea 

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Ordinul 

preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 518/04.12.2012, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare 

a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local; 

3) Adoptarea de către Adunarea generală a A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare, a 

hotărârii de a delega gestiunea serviciului de transport public local, către un operator de 

transport de transport sau transportator autorizat, pe baza mandatului special primit de la 

membrii Asociaţiei; 

4) Elaborarea 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, în termen de maxim 6 luni de la hotărârea Adunării generale a A.D.I 

Zona Metropolitană Baia Mare, finanţat printr-o contribuţie specială transferată de către 

localităţile care au mandatat Asociaţia; 

5) Adoptarea de către Consiliile Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre 

ale A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate a hotărârilor privind împuternicirea 

Asociaţiei să exercite, în numele şi pe seama acestora, dreptul de a delega gestiunea 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, şi aprobarea delegării 

gestiunii acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.; 



 

 

6) Aprobarea de către Consiliile Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre 

ale A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate de hotărâri, respectiv H.C.L. Baia 

Mare nr. .., H.C.L. Tăuţii Măgherăuş nr. 197/2013, H.C.L. Recea nr. 45/2013, H.C.L. 

Săcălăşeni nr. 42/2013, H.C.L. Groşi nr. 27/2013 şi H.C.L. Dumbrăviţa nr. 24/2013, privind 

participarea acestor unităţi administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Zona Metropolitană 

Baia Mare la capitalul social al operatorului de transport S.C. URBIS S.A., prin care a 

devenit operator regional; 

7) Analizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice a documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local şi a Normelor cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

263/2007; 

Următoarele etape de parcurs sunt: 

8) Adoptarea de către Adunarea generală a A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare a 

hotărârii privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi aprobarea atribuirii delegării 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate către operatorul 

regional de transport S.C. URBIS S.A.; 

9) Emiterea de către Consiliul Judeţean Maramureş a avizului în vederea eliberării de 

către A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare a licenţelor de traseu; 

10) Eliberarea licenţelor de traseu de către A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare 

operatorului de transport S.C. URBIS S.A. 

Conform prevederilor art. 5 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007, delegarea gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se stabileşte prin hotărâre 

a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, iar în vederea încheierii contractelor de delegare a 

gestiunii, asociaţia de dezvoltare intercomunitară va asigura elaborarea şi va aproba studiul 

de oportunitate al delegării. 

Potrivit concluziilor Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate, întocmit de către S.C. VELTONA 

S.R.L., în baza contractului de furnizare servicii nr. 9/06.11.2012, recepţionat la data de 12 

aprilie 2013 prin procesul verbal de recepţie nr. 423/12.04.2013, se propune atribuirea directă 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în favoarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A.  

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) lit. a) şi alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, coroborate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie direct 

operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Art. 2, lit. 

h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, defineşte „operator 

regional-operatorul societate reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al 

tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional 



 

 

asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcţionarea şi exploatarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de 

investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după 

caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în 

comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi 

subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 

Martie, nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Maramureş cu nr. J24/120/1998, 

CUI 10250004, deţinător al licenţei de transport seria LTP nr. 1003713 emisă de A.R.R. 

Maramureş, îndeplineşte condiţiile legale privind atribuirea directă, fără licitaţie publică, 

prevăzute de prevederile art. 27 alin. 1, art. 30 alin. 2 lit. a) şi alin. (6) din Legea nr. 92/2007 

a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 31 alin. (1 ) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar unităţile administrativ teritoriale, Baia 

Mare, Tăuţii Măgherăuş, Recea, Groşi, Săcălăşeni şi Dumbrăviţa membre ale A.D.I. Zona 

Metropolitană Baia Mare, deţin capitalul social integral al S.C. URBIS S.A. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi 

rutier de călători, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare, 

fie un grup de autorităţi care prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate 

decide să presteze ea însăşi servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte 

de servicii publice în mod direct unei entităţi cu personalitate juridică distinctă asupra căreia 

autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorităţi, cel puţin una dintre 

autorităţile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra 

propriilor sale departamente, lucru permis de dreptul intern, naţional. 

 

Având în vedere: 

- hotărârile Consiliilor Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, 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; 

 - H.C.L. Baia Mare nr. 179/2013, H.C.L. Baia Sprie nr. 33/2013, H.C.L. Tăuţii 

Măgherăuş nr. 67/2013, H.C.L. Recea nr. 26/2013, H.C.L. Săcălăşeni nr. 19/2013, H.C.L. 

Groşi nr. 18/2013 şi H.C.L. Dumbrăviţa nr. 23/2013 privind împuternicirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare să exercite, în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, dreptul de a delega gestiunea 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, şi aprobarea delegării 

gestiunii acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.; 



 

 

- H.C.L. Baia Mare nr. .., H.C.L. Tăuţii Măgherăuş nr. 197/2013, H.C.L. Recea nr. 

45/2013, H.C.L. Săcălăşeni nr. 42/2013, H.C.L. Groşi nr. 27/2013 şi H.C.L. Dumbrăviţa nr. 

24/2013, privind participarea unităţilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Zona 

Metropolitană Baia Mare la capitalul social al operatorului de transport S.C. URBIS S.A., 

prin care a devenit operator regional; 

- adresa emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice privind analizarea documentaţiei de atribuire a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate; 

 - prevederile art. 2 lit. h), art. 10, art. 29, art. 30 alin. 2 şi 5, art. 31 alin. 1 lit. a) din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 4, art. 16 alin. 5, art. 21 alin. 2, 5 şi 6, art. 23 alin. 2, art. 27 alin. 1, 

art. 30 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 4, art. 7 din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare, norme aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative; 

 - prevederile art. 4 lit. l), art. 5 alin. 1 şi 2, art. 8 lit. c), art. 40 alin. 3 lit. c) din 

Normele-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor de transport public local, norme aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007; 

- prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane; 

- prevederile HCJ Maramureş nr. 37/27.02.2013 privind aprobarea programului de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 2013-2019 prin care au fost 

eliminate din programul de transport judeţean 7 unităţi administrative-teritoriale inclusiv Baia 

Mare, respectiv Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş, Recea, Groşi, Săcălăşeni şi Dumbrăviţa, 

membre ale A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare; 

- prevederile HCL Baia Mare nr. 209/1997 privind aprobarea programului de 

reorganizare al regiei locale RASP “URBIS” RA; 

- prevederile HCL Baia Mare nr. 210/1997 privind înfiinţarea societăţii comerciale pe 

acţiuni SC “URBIS” SA începând cu 01.01.1998; 

 licenţa de transport seria LTP nr. 1003713 emisă de A.R.R. Maramureş 

Societăţii Comerciale URBIS SA; 

 prevederile art. 29 alin. 12 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 unităţile administrativ-teritoriale Baia Mare, Tăuţii Măgherăuş, Recea, 

Groşi, Săcălăşeni şi Dumbrăviţa, membre ale A.D.I. Zona 

Metropolitană Baia Mare, deţin capitalul social al operatorului regional 

de transport S.C. URBIS S.A.; 



 

 

 - Actul constitutiv şi Statutul de asociere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Zona Metropolitană Baia Mare; 

- caracterul normativ al propunerilor solicitate a fi aprobate prin prezentul raport, în 

urma căruia propunem îndeplinirea prevederilor art. 6 şi următoarele din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

Ca urmare a celor de mai sus: 

 

PROPUNEM 

 

Aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, 

prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Aprobarea procedurii de atribuire directă, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct 

implicate, în conformitate cu prevederile legale, către operatorul regional de transport S.C. 

URBIS S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerţului Maramureş cu nr. J24/120/1998, CUI 10250004. 

 

Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate („Contractul de Delegare”), cu toate anexele ataşate, în forma 

prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare pe de o parte şi operatorul regional de 

transport S.C. URBIS S.A. pe de altă parte. 

 

Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse 

regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 3 la 

prezenta hotărâre. 

 

Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

 

Aprobarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct 

implicate aferente sistemului public de transport local al unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociaţiei, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, bunuri care vor fi 

concesionate prin Contractul de Delegare către operatorul regional de transport S.C. URBIS 

S.A. Lista bunurilor se va anexa la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta. 



 

 

 

Aprobarea Programului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare pe perioada 2013-2019 direct implicate, conform Anexei nr. 6 la 

prezenta hotărâre. 

 

Aprobarea tarifelor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare direct implicate, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. 

 

Aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate, în conformitate cu dispoziţiile legale, în favoarea 

operatorului regional de transport S.C. URBIS S.A. 

 

Acordarea mandatului domnului Cătălin Cherecheş, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, să semneze Contractul de 

Delegare în numele şi pe seama Asociaţiei. 

 

 

COMPARTIMENT TRANSPORT LOCAL 

 

Consilier juridic GIURGI IOAN 

 


