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Buletin informativ nr.1/2015 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Baia Mare” implementează 

strategia de dezvoltare asumată de către 

membrii asociaţiei şi promovează proiecte şi 

acţiuni cu caracter intercomunitar. 

Asociaţia are în componenţă Municipiul Baia 

Mare, oraşele Baia Sprie, Cavnic, Seini, 

Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş şi comunele 

Cerneşti, Cicârlău, Coaş, Coltău, Copalnic 

Mănăştur, Dumbrăviţa, Groşi, Mireşu Mare, 

Recea, Remetea Chioarului, Satulung, 

Săcălăşeni, Valea Chioarului. 

 

Buletinul informativ cuprinde informaţii cu privire la activităţile şi proiectele asociaţiei 

desfăşurate pe parcursul lunilor ianuarie – martie 2015.  

1. Şedinţa ordinară a Adunării Generale a membrilor implicaţi în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate 

2. Întâlnire de lucru pe transport metropolitan 

3. Şedinţa Consiliului Director şi de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” 

4. Ședința Adunării Generale extraordinare a membrilor implicați în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate 

5. Definitivarea Planului Local de Acțiune în cadrul Proiectului USE_Act. 
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1. Şedinţa ordinară a Adunării Generale a membrilor implicaţi în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate 

Adunarea Generală a membrilor implicaţi în serviciul de transport public local de persoane 

prin curse regulate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Baia Mare” s-a întrunit în data de 05 februarie 2015, începând cu ora 11:00, în cadrul 

Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa.  

La ședință au fost prezenți membrii Adunării Generale a Asociației, invitați din cadrul 

Primăriei Municipiului Baia Mare și din partea operatorului de transport metropolitan S.C. 

URBIS S.A., precum și personalul Aparatului tehnic al A.D.I. Zona Metropolitană Baia 

Mare.  

Pe ordinea de zi a fost clarificarea situației cu privire la prestarea serviciului de transport pentru 

perioada septembrie – decembrie 2014, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului, cu modificările și completările ulterioare, după care s-au discutat propuneri 

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public. 

2. Întâlnire de lucru pe transport metropolitan 

Reprezentanţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, 

reprezentanţi ai S.C. URBIS S.A. şi reprezentanţi ai Orașului Tăuții Măgherăuș, în calitate de 

membru al A.D.I. „Zona Metropolitană Baia Mare” implicat în transportul public 

metropolitan, s-au întrunit în data de 25 februarie 2015, ora 11:00, în Sala de şedinţe de la 

sediul S.C. URBIS S.A. 

Primele discuții au avut ca subiect clarificarea situației cu privire la existența în continuare a 

diferențelor negative dintre venituri și cheltuieli, aferente traseelor din cadrul Orașului Tăuții 

Măgherăuș, după care s-a trecut la identificarea de soluții cu privire la solicitările unui număr 

de aproximativ 140 de cetățeni navetiști din Orașul Tăuții Măgherăuș și localitățile 

aparținătoare Merișor, Bușag, Bozânta Mare, Nistru și Băița, prin care și-au exprimat o serie 

de nemulțumiri cu privire la transportul public local prestat în cadrul acestor localități. 
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Una din soluțiile identificate a fost decuplarea unor curse/zi aferente orelor când autobuzele 

sunt mai aglomerate, corelativ cu cuplarea unor curse/zi aferente orelor când autobuzele sunt 

mai puțin aglomerate. 

A urmat exprimarea punctului de vedere cu privire la solicitarea SC URBIS SA referitoare la 

majorarea valabilității biletului din Orașul Tăuții Măgherăuș, de la 60 de minute de la 

validare la 75 de minute. 

Următorul subiect abordat a vizat identificarea de soluții cu privire la solicitarea Primăriei 

Tăuții Măgherăuș referitoare la oportunitatea transportării a peste 2000 de persoane din 

zonele industriale Aeroport și Bușag de către SC URBIS SA, în vederea eficientizării 

transportului public local. 

3. Şedinţa Consiliului Director şi de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” 

Consiliul Director şi de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Baia Mare” s-a întrunit în data de 27 februarie 2015, ora 09:00, în cadrul 

Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa.  

Primul subiect al ordinii de zi a fost stabilirea cotizaţiei membrilor pentru anul 2015, după 

care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.  

A urmat prezentarea raportului de activitate pentru anul 2014 şi planul de activităţi pentru 

anul 2015. Au fost prezentate activităţile derulate pe parcursul anului 2014, activitățile 

desfășurate în cadrul ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale, raportul privind 

activitatea financiară aferentă anului 2014, precum și raportul privind implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană, proiectele INTER_URBAN și STATUS fiind finalizate în 

anul 2014, iar în ceea ce privește proiectul USE Act, acesta se află în implementare, 

finalizarea acestuia fiind în anul 2015. 
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Următorul subiect a vizat stadiul de implementare al programului de transport metropolitan. 

Operatorul de transport S.C. URBIS S.A. a început prestarea serviciului în zona 

metropolitană începând cu data de 1 ianuarie 2014. Pe parcursul anului 2014 au avut loc o 

serie de întâlniri tehnice, în urma căruia a fost optimizat programul de transport în vedere 

reducerii diferențelor negative dintre venituri și cheltuieli. 

4. Ședința Adunării Generale extraordinare a membrilor implicați în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate 

Adunarea Generală a membrilor implicaţi în serviciul de transport public local de persoane 

prin curse regulate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Baia Mare” s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 26 martie 2015, ora 10:00, în 

cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala de ședințe. 

S-a discutat despre implicațiile demisiei tuturor membrilor Consiliului de Administrație al 

S.C. URBIS S.A. asupra funcționării serviciului de transport public metropolitan, și s-a 

propus un set de măsuri pentru a nu se afecta calitatea prestării serviciului de transport. 

Membrii au fost informați cu privire la procedurile legale necesare pentru desemnarea unui 

nou Consiliu de Administrație al operatorului S.C. URBIS S.A.  

5. Definitivarea Planului Local de Acțiune în cadrul Proiectului USE_Act. 

Proiectul USE Act doreşte să exploreze noi oportunităţi de dezvoltare rezidenţială a oraşelor, 

atât pentru locuitori cât şi pentru mediul de afaceri, luând în considerare potenţialul de teren 

existent în intravilan, fără a mai afecta ariile extravilane. Fiecare partener s-a angajat să 

dezvolte un plan de acţiune integrat, bazat pe reducerea consumului de teren, pentru a permite 

o dezvoltare urbană sustenabilă, printr-o utilizare mai eficientă a zonelor intravilane. 

Obiectivele strategice ale Planului Local de Acțiune al Zonei Metropolitane Baia Mare 

întocmit în cadrul proiectului USE_Act sunt: 
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 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor sociale şi economice dintre 

localităţi, în condiţiile indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 

351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de 

localităţi, anexa 2 şi 4; 

 Consolidarea Polului Metropolitan Baia Mare, concomitent cu atragerea continuă de 

investiţii şi de localizare a întreprinderilor pe întregul teritoriu al Zonei Metropolitane Baia 

Mare, pentru dezvoltarea continuă a unui bazin de locuri de muncă în această zonă şi 

pentru menţinerea populaţiei din zonele rurale periurbane, prin investiţii în obiective 

economice şi în infrastructura locală. 

 Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare la nivel regional, naţional şi 

internaţional, prin intermediul structurilor asociative naţionale şi europene. 

 

Principalele aspecte inovatoare, care se doresc a fi promovate prin intermediul Planului Local 

de Acţiune, sunt enumerate mai jos. 

 Politica de utilizare eficientă a terenurilor promovată şi integrată la nivelul Zonei 

Metropolitane Baia Mare. Introducerea unei politici de management al terenurilor, ca 

parte integrată în procesul de planificare urbană. 

 Introducerea conceptului de Plan Urbanistic Metropolitan, care să armonizeze şi să 

favorizeze cooperarea  tuturor Planurilor  Urbanistice Generale ale localităţilor Zonei 

Metropolitane Baia Mare.  

 Asociaţia Zona Metropolitană Baia Mare să participe activ la procesul de planificare 

urbană a localităţilor componente, ca partener interactiv susţinător al intereselor 

comune. 
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Informaţii suplimentare despre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Baia Mare sunt disponibile pe pagina de internet a asociaţiei (www.zmbm.ro) şi pe portalul 

Wikipedia, la adresele de internet: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitană_Baia_Mare 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România 

              

 

 

 

Echipa A.D.I. ZM Baia Mare 

                                                                            

Piaţa Libertăţii nr. 17, Baia Mare 

                                                                            

Tel. 0362 421 936, Fax. 0362 421 937 

                                                                        

E-mail: info@zmbm.ro  

                                                                            

Website: www.zmbm.ro 
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