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Proiect de HOTĂRÂRE NR. _____________________ 

privind aprobarea documentației de atribuire a Serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” direct 

implicate și aprobarea modalității de gestiune directă, prin atribuirea directă a 

Contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu pe o perioadă 6 ani, începând cu 

anul 2019, către operatorul intern S.C. URBIS S.A. 

 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare>, întrunită în ședința ____________ din data de ________________ 

 

Având în vedere: 

 

 proiectul de hotărâre inițiat de Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”; 

 raportul de specialitate promovat de Compartimentul de Transport Local din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”; 

 HCL Baia Mare nr. 452/2017, HCL Baia Sprie nr. 138/2017, HCL Tăuții Măgherăuș 

nr. 159/2017, HCL Recea nr. 84/2017, HCL Săcălășeni nr. 96/2017, HCL Dumbrăvița 

nr. 38/2017 privind aprobarea publicării anunțului de intenție cu privire la atribuirea 

directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

 HCL Baia Mare nr. …, HCL Baia Sprie nr. …, HCL Tăuții Măgherăuș nr. …, HCL 

Recea nr. …, HCL Groși nr. …, HCL Dumbrăvița nr. …, HCL Săcălășeni nr. … 

privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea aprobării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe o 

perioadă de 6 ani, începând cu anul 2019, ce va fi încheiat cu operatorul de transport 

intern S.C. URBIS S.A.; 

 Anunțul de informare prealabilă privind intenția de atribuire directă a contractului de 

servicii publice de transport călători, publicat în data de 8 decembrie 2017 în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene; 

 Avizul Consiliului Concurenței nr. 16417/25.02.2019 referitor la atribuirea directă a 

gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza de 

competență a unora dintre unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” (ADI ZMBM), către SC 

URBIS SA 

 Procesul-verbal nr. _____________ prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută de 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
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În baza prevederilor: 

 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului  European si al Consiliului 

privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători  

 Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 140/2007 privind modalitatea de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 

 

În conformitate cu: 

 prevederile art. 8, art. 22 alin. 3, art. 25 alin. 1 lit. o), p), q), s), alin. 2 lit. a), lit. d), e), 

g), i) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia 

Mare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate de pe raza unităților administrativ teritoriale membre ale 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv 

Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, 

Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, prin atribuirea directă a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului, în numele și pe seama acestora, pe o 

perioadă de 6 ani, începând cu anul 2019, către operatorul de transport intern S.C. URBIS 

S.A. cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului 

Maramureș cu nr. J24/120/1998, CUI 10250004. 

Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate în vederea delegării gestiunii Serviciului de 

transport public local pe teritoriul Zonei Metropolitane Baia Mare, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Programul de transport public local de călători în Zona Metropolitană 

Baia Mare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de călători pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană 

Baia Mare”, ce se va încheia cu operatorul de transport, conform Anexei nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.5. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de 

călători pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană 

Baia Mare”, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public de călători pe 

teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, 

conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a noului Contract de delegare, își încetează 

aplicabilitatea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate nr. 704/2013. 

Art.8. Președintele Asociației, unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației, prin 

reprezentanții desemnați și operatorul de transport S.C. URBIS S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Președintele A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare; 

- Membrii A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare direct implicați în serviciul de transport 

public; 

- Aparatul tehnic și executiv - Compartimentul de Transport Local; 

- S.C. URBIS S.A.; 

- Consiliul Județean Maramureș; 

- A.N.R.S.C. 

 

 

Președinte,      Director executiv, 

Cătălin CHERECHEȘ     Paul Adrian PECE 

 

 

 

 

Total membri implicați  

Prezenți  

Pentru  

Împotrivă  

Abțineri  
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