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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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HOTĂRÂREA NR. 535/2018 

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

transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii și studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare 

 

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

LUNI 8 OCTOMBRIE 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.700  

/2018; 

• Raportul  de  specialitate  nr.12/2018, promovat  de  Direcţia  Generală Dezvoltare Publică,  

care  supune analizei Consiliului Local acordarea de facilităţi la transportul local prin curse 

regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA,  pentru elevii și studenții 

domiciliați în Municipiul Baia Mare, începând cu data de 1 noiembrie 2018 . 

 

Având în vedere : 

• HCL nr.6 / 2012, HCL nr.53 / 2012, HCL nr.58 / 2013, HCL nr.427 / 2013; 

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

serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completăr ile ulterioare; 

• Art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Art. 84, 205 alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Art.10 art. 36 alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2,  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 44, 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. 1 Se aprobă eliberarea gratuită a abonamentului unic pentru tot Municipiul Baia Mare, pentru 

transportul public local de călători efectuat de URBIS S.A., pentru elevii cu domiciliul în 

municipiul Baia Mare, şi care sunt înscrişi la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Baia Mare. 
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Art. 2 Se aprobă eliberarea gratuită a abonamentului unic pentru tot Municipiul Baia Mare, pentru 

transportul public local de călători efectuat de URBIS S.A., pentru studenţii cu vârsta sub 26 de 

ani cu domiciliul în municipiul Baia Mare, şi care sunt înscrişi la instituţiile de învăţământ 

superior din municipiul Baia Mare. 

Art. 3 Abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate de 6 luni pentru persoanele prevăzute 

la articolele 1 și 2 de către URBIS S.A., pe baza următoarelor documente:  

-cartea de identitate/certifcat de naştere şi carnetul de elev vizat pentru anul în curs, pentru 

persoanele menţionate la art.1 

-cartea de identitate și adeverinţă semestrială eliberată de secretariatul universităţilor, pentru 

persoanele menţionate la   art.2 

Art. 4  (1) În vederea decontării abonamentelor prevăzute la art. 3, URBIS S.A. va întocmi  facturi către: 

a) Unitățile școlare de pe raza municipiului Baia Mare pentru persoanele menționate la art. 1. 

b) Municipiul Baia Mare prin Direcția Asistenţă Socială, în baza listelor nominale lunare pentru 

persoanele menționate la art. 2. 

 (2) Facturile vor fi întocmite lunar, în cotă parte de 1/6 din valoarea abonamentului emis, până la 

achitarea integrală a acestuia. În cazul elevilor care se transferă de la o unitate şcolară la alta, pe 

parcursul unui an şcolar, abonamentul va fi facturat unităţii şcolare la care era înscris elevul la 

momentul emiterii abonamentului. 

 

Art. 5   Prevederile acestei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2018 . 

Art. 6   La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă art.1 litera c) și art.2 litera c) d in HCL nr.6/2012 

și își încetează valabilitatea HCL nr.427/2013. 

Art. 7   Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează URBIS SA, Direcția Asistenţă Socială şi unităţile de 

învăţământ. 

Art.8    Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

• Instituţia Prefectului Judeţului  Maramureş;  

• Primarul  Municipiului  Baia  Mare; 

• Direcţia  Economică; 

• Direcţia  Generală Dezvoltare Publică; 

• Urbis SA; 

• Direcția de Asistenţă Socială; 

• Unităţile de învăţământ; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

      Lupșa Ștefan                                                                                       Contrasemnat                                        

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                  Secretar                                                 

 

 

  

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 15 

Pentru 15 

Impotrivă - 

Abţineri - 


