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Raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public, operatorul de serviciu selectat și 

plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorului de serviciu public sub 

forma compensării, pentru anii 2014 și 2015 

 

Descrierea modului în care serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate este organizat la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> 

La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în cadrul 

unităților administrativ teritoriale membre implicate, a fost înființat și organizat, începând cu anul 

2014, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local. 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este organizat în cadrul 

următoarelor unități administrativ teritoriale implicate, membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>: 

1. Municipiul Baia Mare 

2. Orașul Baia Sprie 

3. Orașul Tăuții Măgherăuș 

4. Comuna Dumbrăvița 

5. Comuna Groși 

6. Comuna Recea 

7. Comuna Săcălășeni. 

În Municipiul Baia Mare, serviciul de transport public este realizat cu autobuze, microbuze și 

troleibuze, iar în restul UAT-urilor, serviciul de transport public este realizat cu autobuze. 

Legea nr. 51/2006, republicată, definește asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice ca asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit 

prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, 

exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice 

furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și 

realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate 

înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 

acestor servicii. 

Autoritatea de autorizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> este autorizată de către ANRSC prin Autorizația nr. 334/04.12.2012 

pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local. 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este prestat de către operatorul 

regional de transport public S.C. URBIS S.A., rezultat din transformarea operatorului de transport 

public municipal, în operator regional, potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată. 
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Forma de atribuire a serviciului și descrierea operatorului 

Forma de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate a fost 

atribuirea directă către S.C. URBIS S.A., iar modul de organizare al serviciului este gestiunea 

delegată.  

S.C. URBIS S.A. a fost înființată de către Municipiul Baia Mare și a fost transformată în cursul 

anului 2013 în operator regional. Municipiul Baia Mare este acționar majoritar și deține un procent 

de 97,06% din totalul acțiunilor, iar Orașul Tăuții Magherăuș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 

0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%. Societatea 

deține licență de transport, conform legislației în vigoare. 

S.C. URBIS S.A. este o întreprinderea publică subordonată Municipiului Baia Mare, acesta fiind 

acționarul majoritar și autoritatea publică tutelară potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 111/2016. 

Atribuirea a fost realizată în baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 și a Ordinului președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 2636/2007, având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, prin Hotărârea Adunării 

Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 

3/23.12.2013 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013. 

Durata medie de atribuire a serviciului 

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare> nr. 704/23.12.2013 este de 6 ani, stabilită conform Legii nr. 51/2006 și Legii nr. 92/2007 

(art. 28 alin. 1 lit. a), cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii. 

Drepturi exclusive sau speciale acordate 

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

regulate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

prevede: 

- exclusivitatea prestării serviciului pe traseele atribuite, conform Legii nr. 51/2006, republicată, 

Legii nr. 92/2007 și Ordinului ministrul internelor și reformei administrative nr. 353/2007 privind 

normele de aplicare a  Legii nr. 92/2007 (art. 58); 

- acordarea de compensații financiare, aprobate cu această destinație de către consiliile locale 

pentru serviciul prestat, pe baza fundamentărilor prezentate de operatorul de transport. 

De asemenea, Consiliul local al Municipiului Baia Mare, prin HCL nr. 369/16.10.2012, a aprobat 

acordarea de subvenții de exploatare din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru achiziția 

de autobuze și troleibuze pentru transportul urban municipal, în sistem leasing financiar, pe toată 

durata derulării contractelor de achiziție și a contractelor subsecvente aferente. 
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Forma în care au fost acordate compensațiile 

Subvenție directă. 

Mecanismul de compensare utilizat în atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate 

Municipiul Baia Mare, pentru serviciul prestat în municipiu, în baza Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/2013, a 

acordat compensații financiare (subvenții de exploatare), stabilite ca diferența între cheltuielile 

înregistrate lunar pentru realizarea serviciului public de transport urban și veniturile înregistrate 

lunar prin aplicarea tarifelor aprobate pentru transportul public. Municipiul Baia Mare, pentru 

serviciul prestat în municipiu, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 369/16.10.2012 și a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate nr. 704/2013, a acordat subvenții de exploatare, reprezentând ratele leasing (dobânzi plus 

amortizare) pentru mijloacele de transport urban achiziționate în sistem leasing financiar. 

Orașul Tăuții Măgherăuș, pentru serviciul prestat în Orașul Tăuții Măgherăuș, în baza Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 

704/2013, a acordat compensații financiare (subvenții de exploatare) în anul 2014, stabilite ca 

diferența între cheltuielile înregistrate lunar pentru realizarea serviciului public de transport urban 

și veniturile înregistrate lunar prin aplicarea tarifelor aprobate pentru transportul public. 

Restul UAT-urilor din Zona Metropolitană Baia Mare (Orașul Baia Sprie, Comuna Dumbrăvița, 

Comuna Groși, Comuna Recea, Comuna Săcălășeni) nu au acordat compensații financiare. 

Cerințele în materie de transparență, privind atribuirea directă a serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate 

Atribuirea directă a serviciului s-a făcut cu parcurgerea etapei de transparență decizională 

prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, astfel: 

- publicarea în ziarul online Graiul Maramureșului www.graiul.ro în data de 07.11.2013 și în ziarul 

local (printat) Graiul Maramureșului nr. 7197/08.11.2013, precum și afișarea la sediul și pe site-ul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> www.zmbm.ro, 

secțiunea Transparență decizională. 

În prezent, contractul este postat pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> www.zmbm.ro, la secțiunea Servicii publice – Transport public local – 

Contract de delegare. 

Valoarea compensației acordate 

 2014 2015 

Municipiul Baia Mare Compensații financiare (subvenții 

de exploatare) totale în sumă de 

10.165.362 lei. 

Compensații financiare (subvenții 

de exploatare) totale în sumă de 

10.557.878 lei. 
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Orașul Tăuții Măgherăuș Compensații financiare (subvenții 

de exploatare) totale în sumă de 

57.379 lei. 

Nu este cazul. 

Plângeri formulate de către terți, litigii în fața instanțelor naționale 

Nu este cazul. 

 

Baia Mare,  

12 Octombrie 2016 

 

 

Administrator delegat,      

Paul Adrian PECE       

 

Consilier juridic, 

Ioan GIURGI 
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