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Buletin informativ nr. 2 / 2014 

 

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 Z.M. Baia Mare 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 2014. 

 

1. Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 

2. Întâlniri de lucru în cadrul proiectului USE_ACT - “Politici de Dezvoltare 

Urbană Sustenabilă”  

3. Întâlniri de lucru în cadrul proiectului Inter_Urban - Bază de date 

transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare 

durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano Frankivsk 

4. Întâlnire de lucru pentru optimizarea transportului în comun în cadrul Zonei 

Metropolitane Baia Mare 
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1. Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 

În data de 30.04.2014 a avut loc Ședința Adunării Generale a Asociației, cu participarea 

mandatarilor din partea Primăriilor Unităților Teritoriale aparținătoare Zonei Metropolitane 

Baia Mare.  

Şedinţa a fost deschisă de către domnul Paul Adrian PECE - Administratorul delegat al 

Asociaţiei, care urează bun venit membrilor şi reprezentanţilor acestora şi citeşte ordinea de 

zi. 

Primul subiect de pe ordinea de zi a fost „Raportul Comisiei de Cenzori privind execuţia 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2013”, urmat de „Raportul Auditorului 

financiar privind Situaţiile Financiare aferente anului 2013” și de „Aprobarea execuţiei 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Situaţiilor financiare aferente anului 2013”. 

A urmat prezentarea stadiului de implementare al proiectelor Asociației, acestea fiind: 

1. Proiectul „INTER_URBAN - Bază de date transfrontalieră cu indicatori de 

monitorizare a  procesului de dezvoltare durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano 

Frankivsk” 

2. Proiectul “STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane” 

3. Proiectul “Politici de Dezvoltare Urbană Sustenabilă, Urban Sustainable 

Environmental Actions - USE ACT” 

2. Întâlniri de lucru în cadrul proiectului USE_ACT - “Politici de Dezvoltare Urbană 

Sustenabilă”  

 

Pe parcursul lunii mai a.c. au avut loc o serie de întâlniri tehnice în cadrul Proiectului 

USE_ACT.  

Între participanți au fost reprezentanți din partea SC ARHITECH CREATIVE SOLUTIONS 

SRL-D, Serviciului Programe Proiecte Strategii din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, 

Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, Serviciului 

Tehnic şi Monitorizarea Investiţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, 

reprezentanți ai Primăriei Baia Sprie și membrii echipei de proiect din cadrul Asociației. 

Unul din subiectele abordate în cadrul întâlnirilor a fost „Prezentarea stadiului de 

implementare al proiectului USE ACT”.  

Domnul Paul Adrian PECE – Administrator delegat al A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, 

Manager proiect, prezintă stadiul de implementare al proiectului USE ACT, specificând 
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faptul că în perioada 24 septembrie 2013 şi 7 februarie 2014 au avut loc primele două ateliere 

de lucru în care grupul local de sprijin a studiat situaţia existentă la nivelul zonei de 

intervenţie, a fost identificat Planul Urbanistic Zonal pentru zona industrială sud a 

municipiului Baia Mare, zonă delimitată de Bd. Bucureşti – str. Mărgeanului – str. Fabricii – 

Calea ferată – str. Europa, nr. proiect 32/2008, elaborat de către SC Aedilis Proiect SRL, 

concluzionând faptul că: Planul Urbanistic General al municipiului Baia Mare, aflat 

momentan în elaborare şi care urmează a intra în vigoare în 2014, va cuprinde informaţii 

suplimentare despre zona identificată, iar UAT Recea, Dumbrăviţa, Groşi şi Composesoratele 

Recea şi Mocira, fiind deţinătoare de terenuri în această zonă au posibilitatea de a intra într-o 

asociere, în vederea constituirii unei societăţi administrator a unui parc industrial. De 

asemenea, a fost iniţiat Planul de Acţiune Locală privind utilizarea eficientă a terenurilor 

pentru dezvoltarea sustenabilă urbană şi metropolitană. 

Au fost abordate discuţii cu privire la propunerea realizării Drumului Expres Baia Mare – 

Satu Mare – Vaja, proiect care se află între obiectivele CJ Maramureş, fiind realizat şi un 

Studiu de Fezabilitate în aceste sens, în anul 2006, proiect preluat de către CNADNR. 

Potrivit SF, traseul actual al Drumului expres, zona dinspre str. Europa Baia Mare, intrare 

Satu Nou de Sus – Baia Sprie nu avantajează nici Mun. Baia Mare şi nici Oraşul Baia Sprie, 

întrucât menţinerea acestui drum în cadrul PUG – urilor acestor UAT, care nu se ştie concret 

dacă şi când se va realiza,  indisponibilizează o parte importantă de teren din zonele Baia 

Mare şi Baia Sprie. Oportună ar fi realizarea unei variante de ocolire a Mun. Baia Mare şi a 

Oraşului Baia Sprie. Reprezentantul Oraşului Baia Sprie, dl. Levente Szakocs, propune 

realizarea unei centuri metropolitane în care să fie cuprins şi oraşul Baia Sprie precum şi 

menţionarea acestei propuneri în planul de Acţiune Locală. Reprezentantul ADI ZMBM, dl. 

Paul Pece, menţionează faptul că, în urma unui seminar organizat de ADR NV, s-ar putea 

identifica o sursă de finanţare pe POR, iar un Plan de Mobilitate Urbană ar putea prevedea, 

d.p.d.v. al accesibilităţii, realizarea unei centuri metropolitane. 

Referitor la Zona Industrială Sud a Municipiului Baia Mare, reprezentantul Arhitech Creative 

Solutions SRL-D propune o soluţie de parcelare a terenurilor, identificând 2 zone compacte 

în care s-ar putea dezvolta un parc industrial: 1. o zonă delimitată de Italsofa şi Aramis şi 2. o 

zonă delimitată de ATP Exodus şi Şoseaua de centură a Municipiului Baia Mare. 

 

3. Întâlniri de lucru în cadrul proiectului Inter_Urban - Bază de date transfrontalieră 

cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare durabilă în zonele Baia 

Mare şi Ivano Frankivsk 

Pe parcursul lunii Iunie a.c. au avut loc mai multe întâlniri de lucru în cadrul Proiectului 

Inter_Urban, desfășurate la sediul Asociației, cu participarea reprezentanților S.C. Fida 

Solutions S.R.L., S.C. Indeco Soft S.R.L și Avaelgo Traning SRL-D, împreună cu membrii 

echipei de proiect.  
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Unul din scopurile întâlnirilor a fost conceperea și definitivarea unei baze de date online, 

accesibilă reprezentanților localităților componente ale Zonei Metropolitane Baia Mare, 

instituțiilor descentralizate partenere și partenerului ucrainean. 

 

Această bază de date cuprinde un număr de 88 de indicatori stabiliți de comun acord în urma 

mai multor seminarii locale și transfrontaliere. Valorile acestora vor fi introduse în baza unui 

Acord de Parteneriat semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 

Metropolitană Baia Mare” și instituțiile partenere împreună cu Primăriile membre ale Zonei 

Metropolitane Baia Mare pe de-o parte, și un Acord de Parteneriat Transfrontalier semnat 

între Asociație si Centrul de Dezvoltare Municipală și Regională Ivano Frankivsk, pe de altă 

parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul lunii, baza de date a suferit mici modificări, în funcție de necesitatea fiecarei 

entitate care introduce valori, în condițiile în care unele instituții pot introduce valori pentru 

indicatori calculați la nilvel local, iar unele au informații și la nivel de Zonă Metropolitană.  

 

În prezent, atât baza de date, cât și platforma interactivă www.interurban.eu sunt funcționale, 

urmând a se colecta indicatorii furnizați de UAT-urile membre ale Zonei Metropolitane Baia 

Mare cât și de instituțiile descentralizate partenere.  

Site-ul conține atât infomații despre localitățile componente ale Zonei Metropolitane Baia 

Mare, despre instituțiile partenere cât și despre partenerul ucrainean, cât și link-uri catre 

adresele web oficiale ale acestora.  

http://www.interurban.eu/
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Prin intermediul platformei interactive vor putea fi generate rapoarte individuale și 

comparative atât la nivel de zonă metropolitană, cât și la nivel de unități teritoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Întâlnire de lucru pentru optimizarea transportului în comun în cadrul Zonei 

Metropolitane Baia Mare 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia 

Mare” a membrilor direct implicaţi în serviciul de transport public local de persoane prin 

curse regulate s-a întrunit în data de  15 aprilie 2014, ora 10:00, într-o şedinţă de lucru, la 

sediul S.C. URBIS S.A. din Baia Mare. 

Ședința de lucru a avut ca principal punct de discuție clarificarea situaţiei existente privind 

sumele solicitate de către operatorul regional S.C. URBIS S.A. ca şi subvenţie de exploatare 

pentru lunile ianuarie şi februarie 2014, aferente prestării serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate, rezultate în urma diferenţelor dintre veniturile încasate şi 

cheltuielile efectuate. 

Participanţii au convenit ca de la data de 01 mai 2014 să nu se mai genereze pierderi 

pentru cele şase unităţi administrativ teritoriale membre ale asociaţiei, direct implicate în 

serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, iar pentru restul lunilor 

ianuarie – aprilie 2014, pierderile se vor acoperi din excedentul de la Baia Sprie şi parte din 

redevenţa datorată de către operatorul S.C. URBIS S.A. 
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Se vor lua măsuri privind eliminarea pirateriei privind transportul public de persoane, 

inclusiv prin sesizarea ISCTR, Prefectura MM, Consiliul Judeţean MM, Autoritatea Rutieră 

Română, Poliţia locală. De asemenea, se va solicita stabilirea unei întâlniri cu aceste instituţii 

şi autorităţi în vederea luării de măsuri pentru reducerea/eliminarea piraterie (curse judeţene 

regulate, curse regulate speciale). A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare se încredinţează cu 

întocmirea sesizării. 

 

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 şi 

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

 

                                                                            Echipa A.D.I. Z.M. 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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