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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 496 /2018 

Privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de 

pe raza Municipiului Baia Mare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

MIERCURI 29 AUGUST 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare]nregistat sub nr.625/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 1/22.01.2018 promovat de Direcţia Generală Dezvoltare Publică, 

Serviciul Transport Public, Guvernanță Corporativă, prin care se supune dezbaterii și analizei 

Consiliului Local Baia Mare solicitarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A. de 

modificare a tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de  pe 

raza Municipiului Baia Mare; 

• Solicitarea cu numărul intern 2450/09.01.2018, înregistrată cu nr. 709/2018 la sediul 

Municipiului Baia Mare, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia 

Mare” de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru 

serviciul de transport public local de călători de  pe raza Municipiului Baia Mare începând cu 

data de 1 februarie 2018;   

• Adresa și Memoriul justificativ nr. 90/05.01.2018 întocmite de S.C. URBIS S.A. pentru 

modificarea tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de 

persoane de pe raza Municipiului Baia Mare începând cu data de 1 februarie 2018, însoțite de 

fișele de fundamentare și lista cu tarifele în vigoare și tarifele solicitate, inclusiv TVA ; 

 

Având în vedere: 

•  H.C.L. nr. 120/2005 privind aprobarea Convenției de Asociere a Municipiului Baia Mare în 

cadrul SISTEMULUI URBAN BAIA MARE; 

• H.C.L. nr. 179/2013 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Baia Mare”  să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Baia Mare, dreptul 

de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi 

aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu către  operatorul  de transport  S.C. URBIS S.A. 

(Anexa nr.2); 

• H.C.L. nr. 517/21.12.2016 privind introducerea biletelor temporale și ajustarea tarifelor de 

călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia 

Mare începând cu data de 1 ianuarie 2017; 

• Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. ”Zona Metropolitană Baia Mare” nr. 13/28.12.2016 

privind introducerea biletelor temporare în Municipiul Baia Mare și Orașul Baia Sprie, 

introducerea biletelor temporale și a abonamentelor în interiorul Comunei Coaș, precum și 

ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza 

teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu data de 1 ianuarie 2017 ; 

• Art.14 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane  

prin curse regulate nr. 704/2013, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 

Metropolitană Baia Mare”, în numele și pe seama Municipiului Baia Mare și  operatorul de 

transport S.C. URBIS S.A. 
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• Art. 29, alineat (1) din Statutul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona 

Metropolitană Baia Mare”;  

• Art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice- republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 225/2016; 

• Art. 17 alin. (1) lit. m), n) și alin. (2), art. 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local; 

• Art. 12 alin. (3), art. 26 – 28 din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea 

tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul 

președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

• Art. 36 alin. (2) lit. a), d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 14, din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Amendamentul adus în plenul ședinței de Consiliu Local ; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.4, 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 modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători 

de pe raza Municipiului Baia Mare, conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Tarifele pentru biletele și abonamentele de călătorie conțin TVA de 19%.  

Art. 3 Se  mandatează Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, în calitate de 

reprezentant al Municipiul Baia Mare în cadrul Adunării Generale a Asociației  de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”, să voteze  aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie pentru serviciul de transport public  local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare, 

conform prevederilor prezentei hotărâri și să voteze  aprobarea actului adițional la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului nr. 704/2013, act adițional ce se va încheia în acest sens .  

Art. 4 Se  mandatează Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, în calitate de 

Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare” , să 

semneze, în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, actul adițional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului nr. 704/2013, act adițional ce se va încheia potrivit art. 3 din 

prezenta hotărâre.  

Art. 5 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local nr. 517/21.12.2016, precum și orice alte prevederi contrare 

prezentei.   

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Municipiului Baia Mare și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  "Zona Metropolitană Baia 

Mare", precum și operatorul de transport S.C. URBIS S.A. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin grija Direcției Relații Publice . 

Art. 8    Prezenta  hotărâre se comunică la:  

• Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş;     

• Primarul  Municipiului Baia  Mare; 

• Direcţia Generală Dezvoltare Publică, Serviciul Transport Public, Guvernanță Corporativă ; 
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• Direcţia  Economică;  

• Direcția Relații Publice; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare".  

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

 

      Mureşan Dorel                                                                                     Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


