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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 
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HOTĂRÂREA NR. 585/2018 

privind modificarea H.C.L. 496/2018 privind tarifele 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 ORDINARĂ,  

MIERCURI 31 OCTOMBRIE 2018 

 

Examinând: 

 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 

772/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 14/2018, promovat de Direcţia Generală Dezvoltare Publică, care 

supune analizei Consiliului Local modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/2018 privind 

tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza 

Municipiului Baia Mare, respectiv reducerea tarifului pentru biletul de suprataxă de la 80 lei la  

50 lei. 

 

Având în vedere: 

 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 496/2018 privind tarifele de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare;  

• Art. 28, alineat 1, din Legea nr. 203 din 2018 privind măsuri de ef icientizare a achitării 

amenzilor contravenţionale; 

• Art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

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

ulterioare; 

• Art. 43, alin. 5 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, art. 7, alin. 13; 

• 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 comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• 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 aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 496/2018, cap. I (BILETE), 

punct 3, prin reducerea de la 80 lei la 50 lei a tarifului pentru biletul de suprataxă.  
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Art.II Se mandatează Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, în calitate de 

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

Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”, să voteze aprobarea modificării tarifului pentru 

biletul de suprataxă, conform prevederilor prezentei hotărâri, să voteze aprobarea actului 

adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 704/2013, act adițional ce se va 

încheia în acest sens, şi 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 prezentei hotărâri. 

 

Art.III Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 496/2018 privind tarifele de călătorie pentru 

serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare ramân 

nemodificate. 

 

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează URBIS SA. 

 

Art.V Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Economică; 

 Direcţia Generală Dezvoltare Publică; 

 Urbis SA; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

Lupșa Ștefan                                                                              Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                      Secretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 22 

Pentru 22 

Impotrivă - 

Abţineri - 


