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Buletin informativ nr.2/2015
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 aprilie - iunie 2015.
1. Ședința Adunării Generale a Asociației
2. Şedinţa ordinară a Adunării Generale a membrilor implicaţi în serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate
3. Încheierea Proiectului Use_Act - “Politica de utilizare a terenurilor în cadrul
Zonei Metropolitane Baia Mare”
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1. Ședința Adunării Generale a Asociației
În data de 21 aprilie 2015 a avut loc Ședința Ordinară a Adunării Generale a Asociației, în
cadrul Primăriei Baia Mare, sala Europa.
Lucrările ședinței au fost deschise de către Domnul Președinte Cătălin CHERECHEȘ,
urmând discuții referitoare la Raportul Comisiei de Cenzori privind execuția Bugetului de
Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014. A fost prezentat raportul asupra activității
economico-financiare a Asociației Zona Metropolitană Baia Mare la data de 31.12.2014,
întocmit de Comisia de Cenzori și pus la dispoziția membrilor Asociației.
În continuare Dl. Paul Adrian Pece a prezentat Raportul auditorului independent, întocmit de
către Auditorul financiar, cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar
2014, iar în continuare s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2014.
Următoarea discuție a avut în vedere Aprobarea Protocolului de colaborare cu Municipiul
Baia Mare și alte entități publice și private, în vederea creării unui Parc Industrial. Baia Mare
este singurul municipiu care, în perioada de programare 2007-2013 privind finanțarea
europeană, nu a depus proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii economice, de afaceri. În
acest context, în noua perioadă de programare 2014-2020, Municipiul Baia Mare va avea un
mare avantaj în dezvoltarea infrastructurii de afaceri.
În urma discuțiilor, Adunarea Generală a adoptat cu unanimitate de voturi hotărârea
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și
A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, Comuna Dumbrăvița, Comuna Groși, Comuna
Recea, Asociația Composesorală Recea, Asociația Composesorală Mocira și Parohia
Ortodoxă Săsar, în vederea constituirii Parcului Industrial Baia Mare.
S-a continuat cu prezentarea situației financiare rezultată în urma prestării serviciului de
transport public metropolitan, aferentă primului trimestru al anului 2015, concuzionând faptul
că situația financiară pe traseele din zona metropolitană este pozitivă.
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S-a reiterat faptul că programul de transport metropolitan poate suferi modificări minore în
ceea ce privește mici ajustări, temporare, ale orelor de plecare/sosire ale mijloacelor de
transport, fără aprobarea în cadrul Asociației Zona Metropolitană Baia Mare, dar cu
informarea acesteia, însă doar cu acordul unității administrative respective. Modificări majore
la programul de transport metropolitan se pot face doar în cadrul Adunării Generale a
Asociației, prin hotărâre.
2. Şedinţa ordinară a Adunării Generale a membrilor implicaţi în serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate
În data de 15 iunie a avut loc Ședința ordinară a Adunării Generale a membrilor implicați în
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, în cadrul Primăriei
Municipiului Baia Mare, Sala Europa.
Primul punct pe ordinea de zi a fost stabilirea de tarife pentru bilete și abonamente în
interiorul UAT-urilor membre și pe întreg teritoriul Zonei Metropolitane Baia Mare, precum
și stabilirea de tarife pentru biletele achiziționate prin SMS.
A urmat supunerea la vot și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea
programului de transport pe Liniile 21, 27 și 31, modificarea programului de transport de
vară pe Liniile 12, 24, 27 și 28 din Comuna Recea și aprobarea perioadei de aplicare a
programului de transport de vară pentru anul 2015, cu completările la programul de transport
de vară pentru comuna Recea și programul de transport de vară pentru Municipiul Baia Mare.
S-a stabilit faptul că programul de transport, astfel cum a fost modificat, să fie mediatizat de
către S.C. URBIS S.A. prin anunț în presa online, afișarea în mijloacele de transport și în
stațiile de autobuz.
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Ultimele discuții au vizat constituirea unui grup de lucru pentru adaptarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public, în conformitate cu modelul de contract
pentru servicii publice de transport public, publicat de AM POR pe site-ul
http://www.inforegio.ro, realizat în acord cu Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind
serviciile publice de transport rutier de călători. S-a propus realizarea unui grup de lucru care
să aibă ca obiectiv adaptarea contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu
operatorul de transport S.C. URBIS S.A. cu cerințele Regulamentului nr. 1370/2007. Grupul
va fi constituit din cel puțin reprezentanți ai operatorului S.C. URBIS S.A, ai Municipiului
Baia Mare și ai ADI ZMBM.
3. Încheierea Proiectului Use_Act “Politica de utilizare a terenurilor în cadrul
Zonei Metropolitane Baia Mare”
Proiectul Use_Act s-a finalizat în data de 30 aprilie 2015. Proiectul a dorit să exploreze noi
oportunități de dezvoltare rezidențială a orașelor, atât pentru locuitori cât și pentru mediul de
afaceri, luând în considerare potențialul de teren existent în intravilan, fără a mai afecta ariile
extravilane. Fiecare partener s-a angajat să dezvolte un plan de acțiune integrat, bazat pe
reducerea consumului de teren, pentru a permite o dezvoltare urbană sustenabilă, printr-o
utilizare mai eficientă a zonelor intravilane.
Rezultatul proiectului a constat în realizarea unei politici de utilizare eficientă a
terenurilor în cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare. În acest sens, a fost realizat Planul
Local de Acțiune care identifică 3 obiective majore și activitățile aferente:
OBIECTIVUL1: Managementul terenului ca parte integrată a planificării urbane
OBIECTIVUL 2: Reducerea consumului de teren de tip greenfield și conservarea
terenului agricol de la periferie, prin descurajarea expansiunii teritoriale
OBIECTIVUL 3: Valorificarea terenurilor urbane rămase libere prin creșterea
atractivității acestora; Studiu de caz asupra Zonei Industriale Sud a Municipiului Baia
Mare
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Planul Local de Acțiune formulează un set de recomandări în scopul creșterii utilizării
eficiente a terenurilor la nivelul zonei metropolitane.
Ulterior, pe parcursul lunii mai, s-a depus raportarea finală a proiectului la Controlul de Prim
Nivel, care este asigurat de către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice.
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
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