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HOTĂRÂREA NR. 427/2013 

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

transport aparţinând S.C. URBIS S.A., studenţilor cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare 

 

 

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

30 DECEMBRIE  2013        

 

Examinând: 

• proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  

• raportul de specialitate nr.610/2013  promovat  de  Direcţia  Dezvoltare Publică, Serviciul  

Monitorizare Utilităţi Publice, prin care se propune acordarea de facilităţi la transportul 

local prin curse regulate, studenţ ilor cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare ; 

  

În temeiul prevederilor: 

• art.1 alin. 6 lit. e), art. 17 alin. 2, art. 42 alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local, cu modificările si completările ulterioare;  

• art. 43 alin. 2 lit. d) din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţ i publice, 

republicată,  

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

completările ulterioare; 

• art. 205 alin. 2  din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;   

 

Având în vedere: 

• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

• art.10,  art. 36 alin. 2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se  aprobă reducerea cu 50% a tarifului la abonamentele lunare pentru transportul în 

comun de pe raza Municipiului Baia Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând 

S.C. URBIS  S.A., pentru    studenţii   cu domiciliul în Municipiul Baia Mare  care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare . 
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Art. 2 Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reducerea de tarif acordată potrivit 

prevederilor art.1 din prezenta,  studenţilor cu domiciliul în Baia Mare, care sunt înscrişi la 

instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare, se asigură din bugetul local al 

Municipiului Baia Mare, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a 

abonamentelor lunare.  

Art. 3 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare cu tarif redus se va face de către    S.C. 

URBIS S.A., pe baza cărţii de identitate şi a carnetului de student, vizat pe anul 

universitar în curs. 

Art. 4 În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea acestor facilităţi la 

transportul local în comun, S.C. URBIS S.A.  va întocmi  facturi către Municipiul Baia 

Mare, prin Serviciul Public Asistenţă Socială, în baza listelor nominale lunare cu studenţii 

beneficiari ai facilităţilor. 

Art. 5 Fac excepţie de la prevederile prezentei hotărâri , studenţii  care beneficiază  potrivit altor 

acte normative în vigoare, de facilităţi la transportul în comun. 

Art. 6 Contravaloarea facilităţilor menţionate la art.1 din  prezenta ,  se aplică şi se decontează 

din bugetul local al Municipiului Baia Mare, la tarifele la transportul public local de călători 

de pe raza Municipiului Baia Mare potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare aflată în vigoare, astfel încât,  decontarea se va face la tarifele aferente tipului de 

abonament solicitat :interior oraş sau interior oraş + Firiza. 

Art. 7 Cu  ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează S.C. 

URBIS S.A ,Direcţia economică şi  Serviciul Public Asistenţă Socială.         

Art. 8  Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

• Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 

• Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 

• Serviciul Public Asistenţă Socială ; 

• Direcţia  Economică ; 

• Direcţia Dezvoltare Publică, S.M.U.P.; 

• S.C. URBIS S.A., 

• Compartimentul   Pregătire  si  Elaborare  Documente  ;  

• Mass-media locală  

 

                                                                               . 

                                                                                                                                                                                      

      Pîrvu Ionuţ                                                                 Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                 Todoran Aurica   

                                                                                         Secretar                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 21 

Pentru 21 

Impotrivă - 

Abţineri - 
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