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Buletin informativ nr.3/2015 

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 iulie - septembrie 2015.  

1. Activități ale Compartimentului de Comunicare și Relații Publice  

Conform Procedurii Operaţionale de colectare și introducere în baza de  date a indicatorilor 

de dezvoltare urbană și metropolitană aferenți proiectului Inter_Urban, activitatea de 

colectare și introducere s-a desfășurat în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2015, pentru anul 

de raportare 2014.  

2. Activităţi ale Compartimentului Programe, Proiecte 

Compartimentul Programe, Proiecte din cadrul Asociației monitorizează sursele de 

finanțare și transmite către UAT-urile membre Catalogul Surselor de Finanțare redactat 

de către Agențiile de Dezvoltare Regională pentru luna în curs. Astfel, începând cu luna 
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aprilie 2015, un e-mail de informare conținând sursele de finanțare este transmis lunar 

către primării și către persoanele de contact din cadrul acestora.  

3. Activități ale Compartimentului Transport Local 

1. efectuarea de analize specifice cu privire la aplicarea programului de transport public local 

pe timpul vacanței școlare; 

2. soluționarea solicitărilor primăriilor unităților administrativ teritoriale din cadrul Zonei 

Metropolitane Baia Mare cu privire la: 

-  introducerea/reintroducerea unor curse în cadrul programelor de transport local 

aferente,  

- prezentarea modalității legale de decontare de către instituțiile publice competente, 

către beneficiari, a gratuităților la transportul public local; 

3. elaborarea și comunicarea de solicitări către unitățile administrativ teritoriale din cadrul 

Zonei Metropolitane Baia Mare de avizare/aprobare a tarifelor pentru biletele și 

abonamentele de călătorie achiziționate prin SMS, potrivit competențelor legale;  

4. monitorizarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate prestat 

de către operatorul de transport regional în Zona Metropolitană Baia Mare, precum și a 

modului de derulare a contractului de delegare a gestiunii serviciului. 
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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 
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