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HOTĂRÂREA NR. 94/2017 

privind completarea art. 3, a art. 7 şi modificarea art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de 

facilităţi la transportul local, prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând 

SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MIERCURI 22 MARTIE 2017 

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, prin viceprimar 

desemnat, înregistrat cu nr. 147/2017; 

• Raportul de specialitate nr. 6240/2017, promovat de Serviciul Public Asistenţă Socială - 

Serviciul Locuinţe Sociale şi Ajutor Social, prin care se propun, spre aprobare, completarea 

art. 3 şi modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local 6/2012 privind acordarea de 

facilităţi la transportul local, prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport 

aparţinând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia 

Mare. 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 17, alin. 1, lit. o şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările si completările ulterioare;  

 Dispoziţiile art. 14 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Local 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul 

local prin curse regulate,efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A.,  

anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare, începând cu 1 februarie 

2012, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Hotărârea Consiliului Local 58/2013 privind modificarea H.C.L. nr. 6/2012 privind acordarea 

de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de  transport 

aparţinând SC „Urbis” S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în Municipiul Baia 

Mare; 

 Legea 17/2000 privind persoanele vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 7 

alin.13, republicată; 

 Art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

 Amendamentul Comisiei pentru activităţi economico-financiare; 

 Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 
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• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Se introduce, la art. 3, din Hotărârea Consiliului Local 6/2012, un nou alineat, care va avea 

următorul conţinut: 

 
„(2) Începând cu data de 01.04.2017, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 , alin (1), vor achita suma de 10 
lei/lună, reprezentând cheltuieli conexe cu emiterea cartelei de abonament.” 

 

Art.II Se modifică art 4, din Hotărârea Consiliului Local 6/2012, completat prin art. II din Hotărârea 

Consiliului Local 58/2013, şi va avea următorul conţinut: 

 

„Art. 4 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare gratuite , pentru persoanele prevăzute la art. 

3, se va face pe baza cărţii de identitate, titularului de abonament.” 

 

Art.III Se introduce la art. 7, din Hotărârea Consiliului Local 6/2012, un nou alineat, care va avea 

următorul conţinut: 

 

„(2) Decontarea abonamentelor lunare, pentru facilităţile la transportul în comun acordate 

persoanelor prevăzute la art. 3, alin (1), se va efectua pe baza facturilor emise de SC URBIS SA 

către Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistenţă Socială, care vor cuprinde doar 

diferenţa dintre costul total al abonamentului şi suma achitată de beneficiar.” 

 

Art.IV Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2017.  

 

Art.V Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2012, completată cu Hotărârea Consiliului 

Local 58/2013, rămân neschimbate. 

 

Art.VI Cu ducerea la îndeplinire, se încredinţează S.C. URBIS S.A şi Serviciul Public Asistenţă Socială. 

 

Art.VII Prezenta  hotărâre se comunică la: 

 

Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; 

Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat; 

Serviciul Public Asistenţă Socială; 

Direcţia Economică; 

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

SC Urbis SA: 

Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

Mureşan Ileana                                                                                      Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                            Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                      Secretar 
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