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HOTĂRÂREA NR.265/2021
privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de
transport aparţinând URBIS SA, pentru studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 9 SEPTEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
363/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.363/2021;
• Raportul de specialitate nr. 285/01.09.2021, promovat de Biroul Transport Public şi Protecţie
Civilă, din cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Publică, privind acordarea de facilităţi la
transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA,
pentru studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare.
Având în vedere :
• Prevederile Legii nr. 1 din 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modifică rile şi
completările ulterioare;
• Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică –
republicată;
• Art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) şi lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificări și completări;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al 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, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă reducerea cu 50% a abonamentului de călătorie pentru transportul public local de
persoane efectuat de către URBIS S.A. pe raza Municipiul Baia Mare, pe tot parcursul anului
calendaristic, studenţilor cu vârsta sub 26 de ani, cu domiciliul în Municipiul Baia Mare şi
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior
acreditate din Municipiul Baia Mare.
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Art. 2

Pentru studenţii prevăzuţi la articolul 1, abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate
de 1 lună sau 3 luni, pe baza cărţi de identitate și a adeverinţei eliberată de s ecretariatul
universităţilor.

Art. 3

Se aprobă eliberarea gratuită a abonamentului de călătorie pentru transportul public local de
persoane efectuat de către URBIS S.A. pe raza Municipiul Baia Mare, pe tot parcursul anului
calendaristic, studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii, cu vârsta sub 26 de ani, cu
domiciliul în Municipiul Baia Mare şi înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în
instituţiile de învăţământ superior acreditate din Municipiul Baia Mare.

Art. 4

Pentru studenţii prevăzuţi la articolul 3, abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate
de 1 lună sau 3 luni, pe baza cărţi de identitate și a adeverinţei eliberată de secretariatul
universităţilor care va menționa inclusiv faptul că studentul este orfan sau provenit din casele
de copii.

Art. 5

În vederea decontării diferenței de 50% din valoarea abonamentului, URBIS S.A. va întocmi
facturi către Municipiul Baia Mare, în baza listelor nominale lunare.

Art. 6 Se mandatează domnul Cătălin Cherecheș, Primarului Municipiului Baia Mare, să voteze în
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia
Mare> pentru aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de d elegare a gestiunii
serviciului de transport public local de călători în Zona Metropolitană Baia Mare nr. 1/2019, în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, HCL nr. 293/20 20 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 8

Prezenta hotărâre se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Direcţia Generală Dezvoltare Publică;
• Direcția Asistenţă Socială;
• Urbis SA;
• Instituţiile de învăţământ superior acreditate;
• Direcţia Juridică;
• Serviciul Administrație Publică Locală.

Crăciun Ovidiu Andrei
Preşedinte de şedinţă
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Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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