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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară   DE ACORD, 

ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE  DIRECTOR EXECUTIV 

       PAUL ADRIAN PECE 

 

     

R A P O R T Nr. …/ … 

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect 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. 

 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, definește la art. 1 alin. (2) serviciile de utilități publice ca totalitatea 

activităților reglementate prin lege, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes 

public general cu caracter social ale colectivităților locale. Transportul public local de călători face 

parte din serviciile de utilități publice.  

Art. 1 alin. (3) din Legea 51/2006 precizează faptul că serviciile de utilități publice sunt în 

responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, potrivit mandatelor acordate acestora prin 

hotărâre ale autorităților deliberative ale UAT-urilor. De asemenea, modalitatea de gestiune este 

stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale. 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, 

competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, autorizării, 

gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor publice de 

transport în comune, orașe, municipii, județe, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte forme de 

asociere între unitățile administrativ-teritoriale. 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. 2(1) din Legea nr. 51/2006, în cazul serviciului de transport public 

local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute 

de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 

nr. 1.107/70 ale Consiliului. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” a fost constituită în anul 

2006, în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun 

a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

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

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Actele Constitutive ale Asociației 

au fost actualizate în anii 2012 și 2018. 

Pentru realizarea obiectivelor în ceea ce privește transportul public local, asociații au mandatat 

Asociația “Zona Metropolitană Baia Mare”, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile 

administrativ-teritoriale membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, 
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reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul serviciului, tarifarea și taxarea, 

realizarea și implementarea programelor de dezvoltare. 

UAT-urile membre vizate de atribuirea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public sunt: Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, 

Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița, Comuna Săcălășeni. 

SC URBIS SA are calitatea de operator intern, având ca acționar majoritar Municipiul Baia Mare care 

deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherăuș - 0,98%, Comuna 

Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%; 

Potrivit prevederilor art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, după caz, 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară unde nu sunt încheiate contracte de servicii publice de 

transport în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, valabilitatea programelor de 

transport și, după caz, a contractelor existente și a licențelor de traseu se prelungește până la data de 

2 decembrie 2019. 

Art. II din Legea nr. 328/2018, prevede faptul că măsurile susceptibile a constitui ajutor de stat se 

acordă în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul Uniunii 

Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public și cu 

respectarea procedurii prevăzute de OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile OUG nr. 77/2014 și ale art. 52 alin. 1) și 2) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, a fost solicitat și obținut 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.  

Avizul emis de Consiliul Concurenței prevede: 

- aria teritorială pentru prestarea serviciului o reprezintă cele 7 UAT-uri membre ale ADI ZMBM, 

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

Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni; 

- serviciul va fi încredințat direct operatorului regional de transport SC URBIS SA, în gestiune directă, 

în baza unui contract de delegare a gestiunii; 

- durata Contractului de delegare este de 6 ani; 

- pe durata contractului, operatorul beneficiază de dreptul exclusiv de a desfășura serviciul; 

- Operatorul datorează redevență Autorității Contractante, conform Anexei 4.1 din Contractul de 

delegare; 

- Autoritatea Contractantă, prin UAT-urile membre, va plăti operatorului compensație pentru 

efectuarea obligațiilor de serviciu public, după formula: 
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Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit 

rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public  

C = CE + Pr – V 

Decontare efectivă a compensației se face direct de către UAT-ul beneficiar către operator, în baza 

Raportului lunar de constatare și a facturii emise de operator. Raportul lunar de constatare este 

întocmit de Operator, agreat și semnat de Autoritatea Contractantă și UAT-ul beneficiar membru 

ZMBM; 

- valoarea estimată a compensației pe care o poate primi operatorul SC URBIS SA este de 

136.122.001 lei, din care 45.520.007 lei reprezintă diferențe de tarif. Estimarea compensației pe 

perioada celor 6 ani de contract este prevăzută în Anexa 17 la contractul de delegare; Estimarea 

compensației s-a făcută pentru fiecare UAT membru al ADI ZMBM; 

- nivelul profitului rezonabil pentru durata contractului de 6 ani este de 4,49 % , reprezentând rata 

SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2018 – 31 iulie 2018 

(3,49%), la care se adaugă 100 puncte procentuale; 

- conform Contractului de delegare, Operatorul poate presta pentru terți activități de testare și analize 

tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7120 și întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN 

Rev.(2)-4520, care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prin curse regulate 

și se încadrează în cel mult 20% din totalul cifrei de afaceri, costurile acestor activități nefiind luate în 

calculul Compensației. Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și 

serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul contract sau sunt 

asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri 

neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și 

fiscale în vigoare, potrivit Anexei 9 la Contract; 

- Operatorului îi este interzisă încheierea, cu terți, de contracte de subdelegare a Serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate; 

- Autoritatea contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a 

serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și de îndeplinire a obligațiilor de 

serviciu public de către operator, inclusiv vehiculele, echipamentele, și instalațiile folosite de operator. 

În vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va 

întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. la Contract; 

Autoritatea Contractantă va realiza din surse proprii un Audit Tehnico-Economic privind activitatea 

Operatorului (ce va stabili costul/km eligibil, compensația eligibilă pentru anul încheiat pe baza 

cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public 

efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9 la Contract, conform situațiilor financiare 

anuale auditate și diferența rezultată pentru regularizarea anuală pentru fiecare UAT beneficiar 

membru ZMBM), ce va fi finalizat până la data de 10 martie a anului următor pentru anul precedent. 

Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul 

de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa 

observațiile în maxim 3 zile. 
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Potrivit prevederilor art. 15 din OUG nr. 77/2014, modificarea actelor normative/ administrative și a 

documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la 

durată, buget, beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare, se va face cu respectarea prevederilor 

art. 9-14, respectiv obținerea unui nou aviz de la Consiliul Concurenței. 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare exercită un control direct și o influență dominantă asupra 

deciziilor strategice și semnificative ale SC URBIS SA, potrivit Actului Constitutiv, având în vedere 

calitatea de acționar majoritar. 

La data de 08.12.2017 ADI ZMBM a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un anunț de 

informare prealabilă privind intenția de atribuire directă a Contractului privind delegarea gestiunii 

serviciului de transport public local de călători, efectuat prin curse regulate, pe raza de competență a 

unităților administrativ teritoriale  Baia Mare, Baia Sprie,  Tăuții Măgherăuș, Recea, Groși, 

Dumbrăvița și Săcălășeni, membre ale ADI ZMBM.  

Instituția Prefectului Județului Maramureș și Consiliul Județean Maramureș au fost informate de către 

ADI ZMBM, cu privire la intenția de a implementa o măsură de ajutor de stat, în favoarea SC URBIS 

SA, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4) din OUG nr. 77/2014. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 3) din Legea nr. 51/2006, a fost întocmit un Studiu de 

Oportunitate, prin care a fost stabilită modalitatea de gestiune a serviciului, respectiv gestiune directă, 

prin atribuire directă către operatorul intern SC URBIS SA. 

Programul de transport public a fost întocmit pe baza istoricului prestării acestui serviciu, precum și a 

datelor din Planurile de Mobilitate ale UAT-urilor Baia Mare, Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș.  

Alocarea numărului de kilometri pentru cursele cu parcurs comun în ZMBM s-a făcut astfel: 

- liniile cu parcurs comun aferente UAT-urilor Groși și Săcălășeni au fost repartizate astfel: 70% - 

Săcălășeni, 30% Groși.  

- liniile cu parcurs comun aferente UAT-urilor Groși și Dumbrăvița au fost repartizate astfel: 72% 

Dumbrăvița, 28% Groși. 

- pentru toate liniile regionale, care au parcurs pe raza Municipiului Baia Mare, kilometrii de pe raza 

teritorială a municipiului sunt alocați acestuia, plus kilometrii de intrare/ieșire în curse, de la autobaza 

operatorului aflată pe raza Municipiului Baia Mare. 

Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători a fost întocmit 

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007. 

Regulamentul Serviciului și Caietul de sarcini au fost întocmite în conformitate cu Regulamentul 

cadru și Caietul de sarcini cadru, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 4) din Legea nr. 51/2006, în cazul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și 

caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației 

publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 

10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației. 



5 

 

Potrivit prevederilor art. 33 alin. 1 din Legea nr. 51.2006, în cazul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, acestea elaborează un singur 

regulament al serviciului și un singur caiet de sarcini al serviciului la nivelul unităților administrativ-

teritoriale membre pentru serviciile/ activitățile gestionate în comun. Acestea se aprobă de adunarea 

generală a asociației în baza mandatului special prevăzut la art. 10 alin. (5). 

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini prevede stațiile de autobuz de pe raza UAT-urilor membre, ce vor fi 

folosite de operatorul de transport SC URBIS SA pentru prestarea serviciului. 

Bunurile publice sau private ale UAT-urilor puse la dispoziție și exploatate de operator în baza 

Contractului de delegare, sunt prevăzute în Anexa nr. 4.1 la Contract și constituie bunuri de retur. 

Pentru concesionarea acestor bunuri în baza Contractului de delegare, operatorul trebuie să plătească 

redevență UAT-urilor în cauză, potrivit prevederilor Capitolului 4 din Contract. 

În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, 

documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative 

ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în 

calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit. 

Potrivit prevederilor OG 26/2000 și a Statutului ADI ZMBM, reprezentantul legal al Asociației este 

Președintele, sens în care va fi împuternicit de către UAT-urile membre pentru semnarea Contractului 

de delegare, în numele și pe seama acestora. 

Având în vedere faptul că UAT-urile membre ale ADI ZMBM sunt parte în Contractul de delegare, în 

calitate de delegatari, având drepturi și obligații, vor fi mandatați Primarii UAT-urilor să semneze 

Contractul de delegare. 

Din estimările privind compensația de serviciu public din cadrul Anexei nr. 17 la Contract, reiese 

obligația UAT-urilor de plată a compensației, sens în care fiecare UAT membru ZMBM va prevedea o 

linie bugetară distinctă pentru compensarea serviciului de transport public de călători și pentru 

diferențele de tarif pentru categoriile de persoane beneficiare de reduceri și gratuități la transportul 

public. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind obligația acordării de facilități și gratuități 

anumitor categorii de persoane, UAT-ul în cauză va aproba diferențele de tarif pe care le acordă 

conform Anexei 7.1 la Contractul de delegare. 

Întrucât vechiul Contract de delegare este în vigoare până în luna decembrie 2019, pentru a putea intra 

în vigoare noul Contract, propunem încetarea aplicabilității acestuia, începând cu data intrării în 

vigoare a noului Contract, dată ce va fi stabilită în cadrul Adunării Generale a ADI ZMBM. 

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și: 

- 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 



6 

 

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.; 

PROPUNEM 

1. Aprobarea modalității 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. 

2. Aprobarea Studiului 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. 

3. Aprobarea Programului de transport public local de călători în Zona Metropolitană Baia 

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

4. Aprobarea Contractului 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. 

5. Aprobarea Regulamentului 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. 

6. Aprobarea Caietului 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. 

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. 

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. 

Întocmit, 

Compartiment Transport Local 

 

Consilier juridic 

Ioan GIURGI 

 

 


