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Buletin informativ nr.1/2019 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zona Metropolitană Baia Mare” 

implementează strategia de dezvoltare 

asumată de către membrii Asociației și 

promovează proiecte și acțiuni cu caracter 

intercomunitar. 

Asociația are în componență Municipiul 

Baia Mare, orașele Baia Sprie, Cavnic, 

Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuş și 

comunele Cernești, Cicârlău, Coaș, Coltău, 

Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, Groși, 

Mireșu Mare, Recea, Remetea Chioarului, 

Satulung, Săcălășeni, Valea Chioarului. 

Buletinul informativ cuprinde informații cu 

privire la activitățile asociației desfășurate în perioada ianuarie – iunie 2019.  

 

1. Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public 

Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public 

local ecologic  

2. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport 

public local de persoane prin curse regulate  

3. Ședința Adunării Generale a Asociației  

4. Demersuri spre aprobarea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia 

Mare 

5.  Guvernanță corporativă   
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1. Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public 

Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public 

local ecologic  

 

În perioada ianuarie - iunie 2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> a luat parte la activitățile organizate în cadrul proiectului prin 

participarea Directorului Executiv al Asociației, în calitate de Manager de Proiect, împreună 

cu un stakeholder din partea Primăriei Orașului Baia Sprie, la întâlnirea de tip “peer review”, 

ce a avut loc în perioada 18 - 19 martie 2019,  în Erfurt, Germania. La întâlnire au participat 

de asemenea liderul de proiect - Ministerul Infrastructurii și Agriculturii din Regiunea 

Thuringia, un reprezentant al partenerului din Grecia - Regiunea Thessaly și un stakeholder 

din partea partenerului Italian - Regiunea Abruzzo. 

 

Cu această ocazie, participanții au discutat cu membrii Asociației de Transport Local, 

despre problemele legate de organizarea transportului regional în Thuringia. Ulterior, s-a 

efectuat o vizită operatorul de transport local, unde a fost prezentat modul de funcționare al 

transportului din Erfurt și zona metropolitană, având loc un schimb de bune practici și idei 

privind mobilitatea modernă și sustenabilă, cu echipa tehnică a companiei.  

 

La finalul întâlnirii, concluzia participanților a fost aceea că situația generală a 

transportului public în Regiunea Thuringia este adecvată, dar că pot fi aduse unele 

îmbunătățiri, cum ar fi extinderea asociației care prestează servicii de transport public în 

regiunea centrală a Thuringiei, impunerea de restricții în folosirea mașinilor personale în 

scopul de a încuraja transportul în comun, efectuarea periodică de sondaje de opinie pentru 

a evalua calitatea serviciilor oferite din prisma utilizatorilor serviciilor de transport în comun 

sau îmbunătățirea infrastructurii pentru transportul cu bicicletele, inclusiv crearea de stații 

pentru biciclete în incintele stațiilor feroviare. 

http://www.zmbm.ro/
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În data de 13.06.2019 a avut loc cea de a treia întâlnire a Grupului Local de Sprijin 

constituit în cadrul proiectului, format din persoane desemnate din cadrul UAT-urilor în care 

operatorul de transport public local își desfășoară activitatea, precum și reprezentanți ai 

Consiliului Județean Maramureș și ai operatorului de transport S.C. URBIS S.A. 

 

În cadrul întâlnirii a fost prezentat Planul Local de Acțiune realizat în cadrul 

proiectului. Acesta cuprinde informații generale despre proiect, programul de finanțare, 

partenerii internaționali și obiectivul de bază urmărit, precum și informații punctuale despre 

politica la care se referă Planul Local de Acțiune, respectiv Planul de Mobilitate Urbană și 

Metropolitană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2020 - 2030.  

Au urmat discuții despre stadiul aprobării Contractului de Servicii Publice. Noul contract de 

servicii publice a fost transmis la UAT-urile membre, la consiliile locale, pentru mandatarea, 

prin hotărâre, a reprezentanților acestora, respectiv Primarii, să voteze în cadrul Adunării 

Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea acestuia. După 

adoptarea în consiliile locale a hotărârilor de mandatare, Contractul de Servicii Publice va 

intra spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației.  

 

În final au urmat discuții libere între participanți, referitor la stadiile de aprobare a 

proiectelor depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 de către 

Primăriile Municipiului Baia Mare, Orașului Baia Sprie și Orașului Tăuții Măgherăuș. De 

asemenea, participanții au fost informați despre întâlnirea ce a avut loc între membrii A.D.I. 

<Zona Metropolitană Baia Mare> și agenții economici din Zona Industrială Dumbrăvița și 

Zona Industrială Tăuții Măgherăuș. O a doua întâlnire va fi programată a avea loc în viitorul 

apropiat, la care să participe și reprezentanți ai operatorului de transport public S.C. URBIS 

S.A. 
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2. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport 

public local de persoane prin curse regulate  

 

În primul semestru al anului 2019 au avut loc 6 ședințe ale Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor 

implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.  

 

Prima ședință a fost convocată pentru data de 06.02.2019. Primul punct pe ordinea 

de zi a fost ”Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarilor S.C. URBIS 

S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea ofertei de 

vânzare, a garanției de participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor 

împuternicite să efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren și  3(trei) clădiri, 

înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 și 123199 - C1, 123199 - C2 și 123199 

- C3 aflate în proprietatea S.C. URBIS S.A.”, care a fost adoptat cu unanimitate. Participanții 

au fost de asemenea informați cu privire la oportunitatea și necesitatea declanșării procedurii 

de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. URBIS S.A., înainte de data 

încetării contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, respectiv 27.07.2019, 

precum și cu privire la situația financiară a S.C. URBIS S.A. privind transportul public de 

călători pentru luna decembrie 2018.  

 

În data de 25.03.2019 a avut loc a doua ședință ordinară a membrilor implicați în 

serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, în urma căreia s-au aprobat 

Hotărârea nr. 2/25.03.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, prin 

Actul adițional nr. 13, referitor la modalitatea de decontare a compensației de serviciu public 

între Municipiul Baia Mare și operatorul regional SC URBIS SA și Hotărârea nr. 

3/25.03.2019 privind extinderea traseului liniei 8, de la intersecția străzii Motorului cu b-

http://www.zmbm.ro/
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dul. București, până la sensul giratoriu din fața Hipermarketului Carrefour, de pe raza 

Municipiului Baia Mare. 

 

În data de 12.04.2019 a avut loc a treia ședință extraordinară a Adunării Generale 

a membrilor implicați în serviciul de transport public, pe ordinea de zi fiind două proiecte 

de hotărâre care nu au fost adoptate deoarece nu a fost îndeplinit cvorumul necesar, iar la 

reconvocare, deși a existat cvorum, nu a fost îndeplinită condiția populației de două treimi 

din numărul total al populației tuturor asociaților implicați.  

În data de 23.04.2019 s-a convocat Adunarea Generală a membrilor implicați în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate, precum și ședința ordinară Asociației 

a tuturor membrilor fiind aprobate Hotărârea nr. 4/23.04.2019 privind aprobarea execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare aferente anului 2018, Hotărârea 

nr. 5/23.04.2019 privind stabilirea Cotizației membrilor și aprobarea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli pe anul 2019 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> și Hotărârea nr. 6/23.04.2019 privind aprobarea mandatării 

reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor 

S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în 

Consiliul de Administrație, și înființarea comisiei de selecție. 

 

În data de 23.04.2019 s-a convocat a patra ședință ordinară Asociației a tuturor 

membrilor, precum și Adunarea Generală a membrilor implicați în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate, fiind aprobate Hotărârea nr. 

4/23.04.2019 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor 

financiare aferente anului 2018, Hotărârea nr. 5/23.04.2019 privind stabilirea Cotizației 

membrilor și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și Hotărârea nr. 6/23.04.2019 

privind aprobarea mandatării reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în 

http://www.zmbm.ro/
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Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii 

de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație, și înființarea comisiei de selecție.  

 

A cincea ședință a Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de 

transport public a fost convocată pentru data de 30.05.2019, pe ordinea de zi fiind un 

proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale 

acționare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A. pentru 

aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de 

administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2018 și un proiect de hotărâre 

privind mandatarea reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2019 pentru S.C. URBIS S.A., ambele fiind adoptate cu unanimitate de voturi.  

Totodată, în cadrul ședinței, membrii au fost informați de către un reprezentant al S.C. 

URBIS S.A. despre situația financiară a operatorului la data de 30.05.2019. Ultima discuție 

pe ordinea de zi a fost o informare de către membrii Asociației implicați în serviciul de 

transport public local cu privire la stadiul aprobării proiectului de hotărâre privind acordarea 

unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare> în vederea aprobării noului Contract 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. 

 

În data de 27.06.2019 a avut loc ultima ședință a Adunării Generale a membrilor 

implicați în serviciul de transport public din primul semestru al anului 2019. Pe ordinea 

de zi au fost două proiecte de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Scrisorii de așteptări, avizarea Profilului Consiliului de Administrație, Profilului 

candidatului și a Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A. și proiectul 

de hotărâre privind propunerea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administrație 

al S.C URBIS S.A., ambele fiind adoptate cu unanimitate de voturi.  

http://www.zmbm.ro/
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Membrii prezenți au fost informați de către un reprezentant al operatorului de transport 

despre măsurile propuse pentru transportul angajaților UAC din Comuna Dumbrăvița și ai 

agenților economici din zonele industriale Aeroport și Bușag din Orașul Tăuții Măgherăuș 

și despre rezultatele financiare aferente serviciului de transport public de călători pentru luna 

mai 2019.  

 

3. Ședința Adunării Generale a Asociației  

 

Adunarea Generală a tuturor membrilor Asociației a fost convocată pentru data de 23 

Aprilie 2019, ora 14,00, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa.  

Ordinea de zi a cuprins: 

1) Raportul Comisiei de Cenzori privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

aferent anului 2018; 

2) Raportul Auditorului financiar privind Situațiile Financiare aferente anului 2018; 

3) Raport de activitate pentru anul 2018 și Planul de activități pentru anul 2019; 

În urma ședinței au rezultat Hotărârea nr. 4/23.04.2019 privind aprobarea execuției bugetului 

de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare aferente anului 2018 și Hotărârea nr. 

5/23.04.2019 privind stabilirea Cotizației membrilor și aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2019 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare>.  
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4. Demersuri spre aprobarea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia 

Mare 

 

Având în vedere necesitatea conformării cu prevederile legale naționale și europene a 

actualului contract de servicii publice în baza căruia operatorul de transport public în comun 

S.C. URBIS S.A. și-a desfășurat serviciile pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și a 

6 UAT- uri din zona metropolitană Baia Mare (Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și 

comunele Groși, Dumbrăvița, Recea, Săcălășeni), Asociația a început demersurile pentru 

atribuirea unui nou Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia Mare, cu o valabilitate de 6 ani, 

pentru perioada 2019 - 2024.  

 

Contractul va fi atribuit direct conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007 având în vedere calitatea S.C. URBIS S.A. de operator de transport intern 

conform hotărârii de atribuire. 

 

Contractul are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic 

general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de 

călători în UAT-urile din Zona Metropolitană Baia Mare, respectiv în Municipiul Baia Mare, 

Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna 

Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni. 

 

În vederea întocmirii noului contract și a aprobării acestuia, s-a constituit o comisie de 

lucru prin Dispoziția Președintelui Asociației, care are ca atribuții elaborarea contractului de 

servicii publice, însoțit de anexe, în colaborare cu consultantul Metroul SA. Noul contract 

de servicii publice este necesar atât pentru conformarea actualului contract de delegare cu 

prevederile legale naționale și europene, cât și pentru a fi prezentat la ADR Nord Vest de 

http://www.zmbm.ro/
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către cele 3 UAT-uri, Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie și Orașul Tăuții Măgherăuș, 

care vor accesa fonduri europene pentru investiții în mobilitate, în vederea decontării 

cererilor de rambursare. 

 

Documentația rezultată în urma demersurilor pentru atribuirea noului contract de 

delegare a gestiunii a fost transmisă spre Consiliul Concurenței, care a emis avizul privind 

conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în 

domeniul ajutorului de stat, în temeiul art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 și ale art. 7 alin. 

(6) și art. 20 alin.  (1) din O.U.G. nr. 77/2014 în data de 25.02.2019.  

 

Totodată, a fost elaborat un Studiu de Oportunitate pentru stabilirea modalității de 

gestiune a serviciului de transport public local de călători pe teritoriul asociației, cuprinzând 

descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune 

urmează a fi delegată, prezentarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A., oportunitatea 

delegării gestiunii serviciului de transport și elementele contractului respectiv, cu anexele 

aferente, care va fi supus aprobării de către membrii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară împreună cu noul contract de delegare a gestiunii.  
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Referitor la stadiul aprobării Contractului de Servicii Publice,  acesta a fost transmis 

la UAT-urile membre, la consiliile locale, pentru mandatarea, prin hotărâre, a 

reprezentanților acestora, respectiv Primarii, să voteze în cadrul Adunării Generale a A.D.I. 

<Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobare. Stadiul aprobării, la sfârșitul primului 

semestru al anului 2019, se prezintă astfel: 

 Municipiul Baia Mare – în faza de aprobare 

 Orașul Baia Sprie – HCL Baia Sprie nr. 79/18.04.2019 

 Orașul Tăuții Măgherăuș - în faza de aprobare 

 Comuna Recea – HCL Recea nr. 23/15.04.2019 

 Comuna Groși – în faza de discuții 

 Comuna Dumbrăvița – în faza de discuții 

 Comuna Săcălășeni – în faza de discuții 

 

După adoptarea în consiliile locale a hotărârilor de mandatare, Contractul de Servicii Publice 

va intra spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației.  
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5. Guvernanță corporativă  

 

Prin Hotărârea nr. 6/23.04.2019, s-a aprobat demararea procedurii de selecție a 5 

membri în  Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, 

autoritatea tutelară a publicat pe pagina proprie de internet proiectul componentei inițiale a 

planului de selecție, transmițând totodată acționarului majoritar al societății și comitetului 

de nominalizare și remunerare al consiliului proiectul profilului personalizat al consiliului 

pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora. De asemenea, a fost 

elaborată componenta inițială a planului de selecție, urmând ca demersurile să se continue 

în al doilea semestru al anului 2019.  

 

 

Informații suplimentare despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare” sunt disponibile 

pe pagina de internet a asociației (www.zmbm.ro) și 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

 

 

 

 

 

 

Echipa A.D.I. ZM Baia Mare 
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