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HOTĂRÂREA NR. 394/2019
privind modificarea şi completarea HCL nr. 535/2018 privind 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
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 3 OCTOMBRIE 2019
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
493/2019;
• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, nr.493/2019, privind modificarea
şi completarea HCL nr. 535/2018 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curs e
regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii și studenții
domiciliați în Municipiul Baia Mare;
• Raportul de specialitate nr. 22/01.10.2019 promovat de Serviciul Transport Public,
Guvernanţă Corporativă din cadrul Direcţiei Investiţii, Programe, privind modificarea şi
completarea HCL nr. 535/2018 privind 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;
• Adresa Urbis SA nr. 6717/01.10.2019, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.
37983/01.10.2019.
Având în vedere :
• Prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
• Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitătile
administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare,
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare
• Art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) şi lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentul adus în plenul şedinţei;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 535/2018 care va avea următorul conţinut:
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“ Art.3 (1) Abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate de maximum 6 luni pentru
persoanele prevăzute la articolele 1 și 2 de către URBIS S.A., pe baza următoarelor
documente:
-tabel nominal întocmit de unităţile de învăţământ preuniversitare, pentru persoanele
menţionate la art.1, care să conţină inclusiv perioada de valabilitate a abonamentulu i solicitat
-cartea de identitate și adeverinţă semestrială eliberată de secretariatul universităţilor, pentru
persoanele menţionate la art.2. Adeverinţa va conţine inclusiv perioada de valabilitate a
abonamentului solicitat.
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 1, în anii terminali, respectiv pentru persoanele
prevăzute la art. 2 cu încadrare în perioada anului universitar, abonamentele de călătorie vor fi
eliberate cu valabilitate de 6 luni, 3 luni sau 1 lună, după caz, de către URBIS S.A.. În acest
caz, tabelele nominale sau adeverinţe semestriale, după caz, vor cuprinde şi perioada de
valabilitate a abonamentului solicitat.”
Art. II Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 535/2018 care va avea următorul conţinut:
„ Art. 4 (1) În vederea decontării abonamentelor prevăzute la art. 3, URBIS S.A. va întocmi
facturi către:
a) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat 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, proporţional cu lunile de valabilitate a abonamentului, până la
achitarea integrală a acestuia, respectiv în cota de 1/6 din valoarea abonamentului cu valabilate
de 6 luni, în cota de 1/3 în cazul abonamentului cu valabilitate de 3 luni şi în cota de 1/1 în cazul
abonamentului cu valabilitate de 1 lună.
(3) 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.
(4) În cazul elevilor/studenţilor aflaţi în ultimul an de curs, unitatea şcolară/universitară care a
solicitat emiterea abonamentului este responsabilă de achitarea acestuia, până la concurenţa
valorii totale.”
Art. III Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 535/2018, rămân neschimbate.
Art. IV 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;
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• Serviciul Administrație Publică Locală.

Marincaș Ioana
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat
jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar al Municipiului Baia Mare

23
17
17
-
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