
 

ROMANIA                                                                                                          
JUDETUL MARAMURES  
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS  
CONSILIUL  

 

HOTĂRÂREA 
 Nr. 307 din 19.12.2019 

privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea aprobării Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe o 

perioadă de 6 ani, începând cu anul 2020, ce va fi încheiat cu operatorul de transport 
intern S.C. URBIS S.A. 

 

Consiliul local Tautii Magheraus intrunit de îndată in sedinta extraordinara la data de             
19.12.2019 

Avand in vedere: 
− Referatul de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș. 
− Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil nr. 16.917/18.12.2019. 
− Avizul Consiliului Concurenței nr. 16417/25.02.2019 referitor la atribuirea directă a          

gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza de              
competență a unora dintre unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de           
Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” (ADI ZMBM), către SC          
URBIS SA 

− Adresa ADI “Zona Metropolitană Baia Mare” privind inițierea unui proiect de           
hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare         
Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea aprobării Contractului de          
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse            
regulate pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2020, ce va fi încheiat cu operatorul                 
de transport intern S.C. URBIS S.A. 

 

În baza prevederilor: 

− Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările           
ulterioare; 

− Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu           
modificările și completările ulterioare;  

− Legii nr. 92/2007 al serviciilor de transport public local, cu modificările și            
completările ulterioare; 
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− Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului          
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători  

− Art. 129 alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
și în baza: 
 

− Art. 133, art. 134, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul                  
Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport            
public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre            
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, prevăzut în           
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia          
Mare> să aprobe, să atribuie și să încheie în numele și pe seama Orașului Tăuții Măgherăuș,                
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse              
regulate, ce se va încheia în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană            
Baia Mare>, pe de o parte, și operatorul de transport SC URBIS SA, pe de altă parte. 

Art.3 Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de              
persoane prin curse regulate de pe raza Orașului Tăuții Măgherăuș, prin atribuirea directă a              
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de către Asociația de Dezvoltare           
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama Orașului Tăuții            
Măgherăuș , pe o perioadă de 6 ani, de la semnarea contractului, către operatorul de transport               
intern S.C. URBIS S.A. cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, înmatriculat la Oficiul                 
Registrului Comerțului Maramureș cu nr. J24/120/1998, CUI 10250004. 

Art.4 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin            
curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare           
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, conform Anexei nr. 2 la prezenta           
hotărâre. 

Art.5 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de              
persoane prin curse regulate cu toate anexele atașate, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 care                
face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se va încheia în numele și pe seama Orașului                
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Tăuții Măgherăuș, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană          
Baia Mare>, pe de o parte, și operatorul de transport SC URBIS SA, pe de altă parte. 

Art.6 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin               
curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare           
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, conform Anexei nr. 4 la prezenta           
hotărâre. 

 

Art.7 Se aprobă Programul de transport public local de persoane prin curse regulate conform              
Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care va fi inclus în Contractul de                 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 

 

Art.8 Se aprobă Tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane              
prin curse regulate conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care               
vor fi incluse în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de               
persoane prin curse regulate. 

 

Art.9 (1) Se aprobă compensația medie lunară pentru serviciul de transport public local de              
persoane prin curse regulate aferent Orașului Tăuții Măgherăuș la valoarea de 1 leu/             
locuitor/ lună, conform datelor comunicate de către Institutul Național de Statistică cu privire             
la populația Orașului Tăuții Măgherăuș. 

 

Art.10 Se aprobă constituirea unei linii bugetare distincte în cadrul secțiunii de funcționare a              
bugetului local, pentru compensația de transport public de călători și pentru diferențele de             
tarif pentru categoriile de persoane beneficiare de reduceri și gratuități la transportul public. 

Art.11 Se aprobă reduceri și gratuități la serviciul de transport public local conform             
reglementărilor naționale în vigoare, potrivit Anexei nr. 7 care face parte integrantă din             
prezenta hotărâre. 

Art.12 Se mandatează Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș, să voteze în cadrul Asociației            
de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Studiului          
de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane            
prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de           
Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, Regulamentului pentru        
efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților            
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona        
Metropolitană Baia Mare>, Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de             
persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației           
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de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, Programului de transport          
public local de persoane prin curse regulate și a Tarifelor de călătorie pentru serviciul de               
transport public local de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a               
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu toate anexele              
atașate. 

Art.13 Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona           
Metropolitană Baia Mare> pentru semnarea, prin Președintele său, dl. Cătălin Cherecheș, în            
condițiile menționate mai sus, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport             
public local de călători, ce urmează a se încheia cu operatorul de transport intern S.C. URBIS                
S.A. 

Art.14 Se mandatează Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș să semneze, alături de           
Președintele Asociației, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local            
de călători. 

Art.15 Începând cu data intrării în vigoare a noului Contract de delegare, își încetează              
aplicabilitatea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de            
persoane prin curse regulate nr. 704/2013. 

Art.16 Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei           
hotărâri. 

Art.17 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituția Prefectului – Județul Maramureș 

- Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș. 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

- SC URBIS SA 

 

 
                                                                 Presedinte de ședință 
                                                                       Bocuț Ancuța 
 
 
 

  
  

                                                                          Contrasemneaza  SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan  
 
 
 
 
 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
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Adoptata cu unanimitate. 
Nr .307/19.12.2019  
5 ex. CL/BCI  
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