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I. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>  

 

1. Actul Constitutiv  

http://www.zmbm.ro/documente/act-constitutiv-zmbm-2018-anonimizat-234.html   

2. Statutul de asociere al Asociației  

http://www.zmbm.ro/documente/statut-2018-430.html   

3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației  

http://www.zmbm.ro/documente/rof-zmbm-actualizat-25-04-2018-761.html 

4. Legislația specifică A.D.I.- urilor de transport public  

4.1 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

4.2 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale; 

4.3 Legea nr. 82/1991 a contabilității; 

4.4 Ordin nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial; 

4.5 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; 

4.6 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

4.7 Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

4.8 HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

4.9 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public 

4.10  H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro
http://www.zmbm.ro/documente/act-constitutiv-zmbm-2018-anonimizat-234.html
http://www.zmbm.ro/documente/statut-2018-430.html
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4.11  Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ 

teritoriale; 

4.12  Legea 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007; 

4.13  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;; 

4.14  Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile - republicare; 

4.15  Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate 

de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare; 

4.16  Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 

local; 

4.17  Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport 

local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legislație aplicabilă guvernanței corporative a întreprinderilor publice 

5.1 O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice 

5.2 LEGE nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

5.3 H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

5.4 LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

5.5 LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro
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5.6 ORDIN ministrului finanțelor publice nr. 2873 din 16 decembrie 2016 privind 

reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către 

operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau 

indirect de autorităţile publice centrale ori locale 

5.7 ORDIN ministrului finanțelor publice nr. 2874 din 16 decembrie 2016 privind 

reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice 

5.8 O.G. nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 

5.9 alte acte normative complementare 

  

http://www.zmbm.ro/
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II. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor 

1. Adunarea Generală a Asociaţiei este organul de conducere și are ca membrii, unitățile 

administrativ teritoriale asociate inițial precum și cele care aderă ulterior în condițiile 

Statutului. În cadrul adunării generale, unitățile administrativ teritoriale sunt reprezentate de 

către Primarii acestora. Primarii își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală 

a asociației, prin dispoziție. În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate 

participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi 

înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop 

prin hotărâre a consiliului local a unității administrativ-teritoriale asociate, care să reprezinte 

interesele localității și să exercite dreptul de vot. Modul de desfășurare a activității Adunării 

Generale este prezentat în Statut.  

Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt următoarele : 

1. cu privire la activitatea proprie: 

- aprobă și modifică Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul 

de Organizare Internă ale Asociației; 

- alege și revocă membrii Consiliului Director; 

- alege și revocă Cenzorii asociației; 

- aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al asociației și situațiile financiare 

anuale; 

- aprobă cotizația anuală; 

- aprobă organigrama și politica de personal a Asociației, inclusiv organizarea Aparatului 

tehnic al Asociației și a comisiilor; 

- aprobă lichidarea și dizolvarea asociației; 

2. cu privire la exercitarea mandatului acordat în legătură cu furnizarea în comun a serviciului 

de transport public local: 

- aprobă strategia de dezvoltare a serviciilor de utilități publice; 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro
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- elaborează politica tarifară în domeniul serviciilor de utilități publice; 

- încheie contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice; 

- elaborează și aprobă regulamentul serviciului, caietul de sarcini, contractul de 

furnizare/prestare a serviciului și a altor acte normative locale referitoare la serviciul de 

transport public; 

- aprobă modificarea contractelor de delegare a gestiunii; 

- stabilește și aprobă programele de transport public local de persoane prin curse regulate, 

precum și capacitățile de transport necesare; 

- stabilește modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport 

public local de persoane; 

- aprobă stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de 

transport public de călători, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. 

2. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației și este format din 

Președintele Asociației și încă doi membri, numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă 

de 4 ani, conform Statutului. Membrii Consiliului Director sunt aleși dintre Primarii unităților 

administrativ teritoriale membre ale Asociației. Modul de desfășurare a activității Consiliului 

Director este prezentat în Statut.  

Principalele atribuţii ale Consiliului Director şi de Administraţie sunt următoarele : 

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului 

de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil; 

- propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget 

al Asociației; 

- monitorizează plata cotizației anuale a asociaților la bugetul Asociației; 

- avizează și aprobă studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acțiune și strategii de 

dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și 

http://www.zmbm.ro/
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urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și 

participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să 

le supună aprobării Adunării Generale a Asociației și consiliilor locale ale unităților 

administrativ-teritoriale care compun Asociația; 

- numește și revocă Directorul executiv; 

- propune Adunării Generale, împreună cu Directorul executiv, organigrama, statul de funcții 

și numărul de personal al Asociației; 

- implementează, prin intermediul Directorului executiv și Aparatului tehnic, proiectele și 

programele Asociației; 

- aprobă, la propunerea Directorului executiv, planul anual de activitate al Aparatului tehnic 

al Asociației; 

- propune Adunării Generale, împreună cu Directorul executiv, proiectul bugetului de 

venituri și cheltuieli; 

- administrează patrimoniul Asociației și conduce activitățile acesteia; 

- consultă utilizatorii în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de 

organizare și funcționare a Serviciului public; 

- mediază conflictele dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți; 

- solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat. 

3. Comisia de Cenzori a Asociaţiei este organul de control financiar al Asociației formată 

din trei membri numiți de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu 

posibilitatea prelungirii mandatului. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin 

unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, în condițiile legii. Comisia de Cenzori este 

condusă de un Președinte, numit dintre membrii acesteia, de către Adunarea Generală. 

Principalele atribuţii ale Comisiei de Cenzori sunt următoarele : 

- verifică evidența contabilă și supraveghează activitatea financiară a Asociației 

http://www.zmbm.ro/
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- verifică modul de realizare al veniturilor, respectiv modul de efectuare al cheltuielilor 

Asociației Zona Metropolitană Baia Mare; 

- prezintă anual spre aprobare de către Adunarea Generală, raportul privind execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli; 

- propune descărcarea de gestiune a Directorului executiv și a Consiliului Director; 

- face recomandări privind îmbunătățirea modului de gestiune al patrimoniului Asociației 

4. Directorul executiv al Asociației este numit de către Președintele Asociației în baza 

deciziei Consiliului Director. Angajarea se face în urma unui concurs sau examen, organizat 

conform procedurii aprobate de către Consiliul Director. 

5. Aparatul tehnic al Asociației este condus de către Directorul executiv al Asociației și are 

următoarea structură: Compartiment Programe Proiecte, Compartiment Financiar Contabil, 

Compartiment Transport Local, Compartiment Comunicare și Relații Publice. Atribuțiile 

fiecărui compartiment sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare al Aparatului tehnic. 

Principalele atribuții ale Directorului executiv și ale Aparatului Tehnic sunt următoarele: 

- Directorul executiv conduce și coordonează Aparatul tehnic; 

- elaborează proiectul de buget al Asociației și îl propune, împreună cu Consiliul Director, 

aprobării Adunării Generale; 

- elaborează Organigrama, Statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de 

organizare și funcționare ale Aparatului tehnic al Asociației și le propune, împreună cu 

Consiliul Director, aprobării Adunării Generale a Asociației; 

- elaborează și propune Adunării Generale sau Consiliului Director spre aprobare, după caz, 

strategiile si politicile sectoriale privind dezvoltarea serviciilor de utilități publice precum și 

a infrastructurii aferente; 

- pune în aplicare programele și proiectele de dezvoltare ale Asociației și planurile de 

gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de către Adunarea Generală 

http://www.zmbm.ro/
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sau Consiliul Director, după caz, cu respectarea legislației în vigoare, și răspunde față de 

acestea pentru realizarea lor; 

- acționează pentru atragerea de resurse financiare la bugetul Asociației; 

- asigură execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în scopul realizării scopului și 

obiectivelor Asociației; 

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director. 

III. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Asociației și ale persoanei 

responsabile cu difuzarea informațiilor publice  

Consiliul Director: 

Președintele Asociației, de asemenea Președintele Consiliului Director: Cătălin Cherecheș, 

Primar al Municipiului Baia Mare 

Membru al Consiliului Director: Primarul Oraşului Baia Sprie 

Membru al Consiliului Director: Primarul Comunei Recea 

Comisia de Cenzori: 

Președintele Comisiei de Cenzori: Crina - Fiorela Chilat 

Membru: Alin - Mugurel Bozga 

Membru: Valentin - Daniel Chira.  

Directorul executiv al Asociației: Pece Paul Adrian 
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Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001 

În cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

persoana responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public este Ardelean 

Ananta, Specialist Comunicare, Compartimentul Comunicare și Relații Publice.  

Date de contact: 

Telefon: +40 362 421 936 

Fax: +40 362 421 937 

E-mail : ananta.fabian@zmbm.ro 

 

IV. Coordonatele de contact ale Asociației 

 

Asociația <Zona Metropolitană Baia Mare> are sediul social în Baia Mare, strada Gheorghe 

Șincai nr. 37, cod poștal 430311, județul Maramureș, în incinta Pimăriei Municipiului Baia 

Mare.  

Punctul de lucru al Asociației se află în Piața Libertății nr. 17, în incinta clădirii Millennium 

II, Baia Mare. 

Telefon: +40 362 421 936 

Fax: +40 362 421 937 

Email: info@zmbm.ro, pagină web www.zmbm.ro 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro
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V. Surse financiare 

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

Venituri totale (lei)                                                                                                    
din care: 

667.535 
Cheltuieli totale (lei)                                                                     
din care: 667.535 

1. Venituri din cotizatiile membrilor  
386.385 

1. Cheltuieli privind stocurile 

31.500 
                           - cotizatii curente 

215.966 

                          - cotizatii restante 
170.419 

           -utilitati sediu 

1.000 
2. Venituri de redevente (transport public) 

78.083 

- redeventa curenta 
50.400 

           - consumabile 
2.500 

- redevneta restanta 
27.683 

           - combustibil 
10.000 

2. Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in 
vigoare 0 

          - obiecte de inventar 

8.000 

3. Venituri din donatii 0           - mijloace fixe 10.000 

4. Venituri din sumele sau bunurile primite orin sponsorizare 0     

5. Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor 
rezultate din activitatile fara scop patrimonial 

0 

2. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de 
terti 

10.000 

http://www.zmbm.ro/
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6. Venituri din dividentele obtinute din plasarea disponibilitatilor 
rezultate din activitatile fara scop patrimonial 0 

           - intretinere si reparatii 

10.000 

7. Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole 0 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 74.000 

8. Resurse obtinutede la bugetul de stat si/sau de la bugetele 
locale si sibventii pentru venituri 0 

           - telefon, internet, fax 

4.000 

9. Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau 
profesional, potrivit statutului de organizare si functionare 

0 

           - servicii externe 

30.000 

          - organizare evenimente                                                                                                              

30.000 

10. Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in 
proprietate persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat 
cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica 

0 

          - deplasari 

10.000 

  

  

11. Venituri din cote - parti primite potrivit statutului 

0 

4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 

10.000 

12. Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din 
strainatate si subventii pentru venituri 0 

5. Cheltuieli cu personalul 

253.104 

14. Venituri din despagubiri de asigurare - pagube si din subventii 
pentru evenimente extraordinare si altele similare 0 

6. Alte cheltuieli de exploatare 

16.000 

http://www.zmbm.ro/
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15. Venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitati 
fara scop patrimonial, venituri din provizioane si ajustari pentru 
depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din 
ajustari pentru pierderea de valori, venituri obtinute din vize, taxe, 
si penalitati sportive sau din participarea la competitii si 
demonstratii sportive, si venituri obtinute din reclama si publicitate 
potrivit legislatiei in vigoare. 0 

                  - cotizatii si contributii datorate de 
persoana juridica fara scop patrimonial 

5.000 

16. Excedent reportat 

203.067 

                 - alte cheltuieli neprevazute 
10.000 

7. Cheltuieli financiare 
1.000 

8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente 
extraordinare   

9. Cofinantari, prefinantari, proiecte 

272.931 

http://www.zmbm.ro/
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2. Bilanțul contabil pentru anul 2018   
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VI. Programele și strategiile proprii 

1. Conceptul de dezvoltare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare>  

http://www.zmbm.ro/documente/concept-de-dezvoltare-391.html  

 

2. Strategia de dezvoltare a Asociației   

http://www.zmbm.ro/pdf/zona-metropolitana-380.pdf  

 

3.  Strategia Teritorială Integrată a Zonei Metropolitane Baia Mare 

http://www.zmbm.ro/documente/stim-ro-620.html  

 

4. Planul Local de Acțiune al Zonei Metropolitane Baia Mare 

http://www.zmbm.ro/documente/plan-local-de-actiune-588.html  

 

5. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate 

http://www.zmbm.ro/fmk3/files/fckeditor/Contract%20de%20delegare.pdf  
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VII. Lista documentelor de interes public  

 

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>: Statutul de asociere, Actul constitutiv, 

Regulamentul de organizare și funcționare; 

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor; 

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Asociației, precum şi ale persoanelor 

responsabile cu furnizarea informaţiilor publice; 

4. Coordonatele de contact ale Asociației, respectiv: denumirea, sediul, numărul de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

5. Bugetul anual; 

6. Bilanțul anual; 

8. Programe și strategii proprii: Conceptul de dezvoltare al Asociației, Strategia de dezvoltare, 

Strategia Teritorială Integrată a Zonei Metropolitane Baia Mare, Planul Local de Acțiune al Zonei 

Metropolitane Baia Mare.  

 

VIII. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în 

care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate, conform Legii nr. 544/2001, art.  22: 

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2), respectiv art. 22, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și 

art. 32, 33, respectiv art. 36, alin. (1) din Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea „Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001”, în cazul în care o persoană consideră că dreptul 

privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie 

administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. 

http://www.zmbm.ro/
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Reclamația se formulează în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau 

tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii 

nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice de aplicare. 

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului 

care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest 

răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona 

sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii. 

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare 

lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ 

a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul 

autorităţii ori al instituţiei publice. 

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns. 

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public 

solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

Atât plângerea, cât şi recursul, se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă 

de timbru. → Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel 

nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate. 

 

Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public 

Responsabilităţi principale: 

a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor; 

b) efectuează cercetarea administrativă; 

c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei, privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de 

interes public, este întemeiată sau nu; 

http://www.zmbm.ro/
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d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru 

personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate; 

e) informează comisia disciplinară a Primăriei Municipiului Baia Mare cu privire la funcţionarii 

publici care se fac culpabili de nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public; 

f) redactează şi trimite răspunsul solicitantului. 

 

IX. Tarife  pentru prestarea serviciului de copiere a documentelor care conţin informaţii de 

interes public  

 

0,25 lei / pagină A4  

0,40 lei / pagină A4 faţă-verso  

0,50 lei / pagină A3  

0,80 lei / pagină A3 faţă-verso 
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