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JUDEŢUL  MARAMUREŞ 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  RECEA 
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea 

Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555. 
e-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro 

HOTĂRÂREA Nr.23 

din 15 aprilie 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 
2019, ce va fi încheiat cu operatorul de transport intern S.C. URBIS S.A. 

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară  la data de  15 

aprilie 2019; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul serviciului de specialitate , avizul 

secretarului şi avizul favorabil al Comisilori de specialitate nr. 1 și nr. 2 ; 

 Existând  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 și Adresa ADI “Zona Metropolitană Baia Mare” nr.2868/2019 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 2019, ce va fi încheiat cu operatorul 
de transport intern S.C. URBIS S.A. 

 În baza prevederilor: 
 a)Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 b)Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare;  

 c)Legii nr. 92/2007 al serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 d)Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului  European si al Consiliului privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători  

 e)Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 140/2007 privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 

f)art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 14 și art.45 alin.(1) din Legea 

215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1. - Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate de pe raza Comunei Recea, județul Maramureș, 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 Comunei  Recea, județul Maramureș, pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 

2019, 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.2. - Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană 
Baia Mare> pentru aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea delegării gestiunii Serviciului de transport 
public local pe teritoriul Zonei Metropolitane Baia Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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 Art.3. - Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 
Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Programului de transport public local de călători în 
Zona Metropolitană Baia Mare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. - Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 
Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de călători pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 
Metropolitană Baia Mare”, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. - Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 
Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 
transport public de călători pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 
Metropolitană Baia Mare”, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. - Se aprobă mandatarea specială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 
Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public de 
călători pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, 

conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7 - Se mandatează Primarul Comunei Recea, în calitate de reprezentant al Comunei Recea 
în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 
Mare>, să voteze pentru aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului de transport public 
local de călători, precum și pentru atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului, în 

conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.8 - 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.9 - Se mandatează Primarul Comunei Recea - dl. Pavel Octavian să semneze, alături de 

Președintele Asociației, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
călători. 
 Art.10 - Se prevede linia bugetară distinctă pentru compensarea serviciului 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 sau gratuități la transport public local conform reglementărilor 
naționale în vigoare prin hotărâre de consiliul local. 

 Art.12 - 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.13 - Primarul Comunei Recea,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.14 - Prezenta hotărâre se comunică la: 
 - Instituția Prefectului – Județul Maramureș; 

 - Primarului și secretarului Comunei Recea; 

 - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
        Cîmpian Mircea                                                              SECRETAR 
                                                                                Maria PETRUŞ 
 
 
 
 

Recea la 15 aprilie 2019 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru  
 
 


