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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.43 
din 23 iulie 2020 

 
privind acordarea de facilităţi la transportul local de persoane prin curse regulate, efectuat cu 

mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate 
 în comuna Recea , începând cu luna august 2020 

 
Consiliul  Local al comunei Recea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23 iulie 2020; 

 

Examinând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Recea, referatul de aprobare  promovat  de 
Compartimentele de Asistentă Socială, Juridic şi Financiar Contabil, care  propune  Consiliului Local acordarea de 
facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A 
anumitor categorii de persoane domiciliate în comuna Recea, cu luna august 2020, avizul secretarului general al 
comunei și a comisiei de specialitate nr. 1 și nr.4; 
 În conformitate cu prevederile: 
 a) Legii nr.51/2006, Legea serviciilor  comunitare de utilităti publice, republicată şi modificată; 
 b) Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările si completările ulterioare; 
  c)  art.14 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 d)  art. 23 din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
  e)  Legii nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, cu toate modificările şi completările ulterioare;  
 f) Decretului- Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice, de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori 
constituite în prizonieri; 
 g) Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu toate modificările şi 
completările ulterioare.   
 h) Ordonanţei nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu 
toate modificările şi completările ulterioare; 
 i)  Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu  modificările şi completările ulterioare;  
 j)  H.G nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport  
al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea 
facilitãţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotãrârea 
Guvernului nr. 42/2017; 
 k) Legii nr. 292/2011, Legea Asistentei Sociale, 
 l) Ordonanța nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 
si pentru instituirea unor măsuri fiscale; 
  m)HCL Recea nr. 11/30.03.2012,  privind desemnarea Primarului Comunei Recea domnul Pavel Octavian, 

ca reprezentant al Comunei Recea, în cadrul Consiliului de Administraţie al  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare”; 

  n) HCL Recea nr. 36/23.08.2012 - privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ZONA 
METROPOLITANĂ BAIA MARE” să exercite în numele şi pe seama Comunei Recea atribuţiile referitoare 
la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
 o)  HCL Recea nr. 26/21.05.2013 privind împuternicirea ADI „Zona Metropolitana Baia Mare” de delegarea 
a gestiunii serviciului de transport public local, către operatorul SC Urbis S.A.; 
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 p) HCL Recea nr.46/ 30  iunie 2017  privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 
transport public local de călători de pe raza Comunei Recea şi traseul Recea – Baia Mare începând cu data 
de 1 iulie 2017; 
 r) HCL Recea nr.23/15 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; 
 s) Legii nr 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.133 alin.2 , art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 
iulie  2019 privind Codul Administrativ;  
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA  adoptă prezenta hotărâre : 
 

 Art.1:  - Se aprobă facilităţi  pentru transportul public local de persoane de pe raza comunei Recea 
şi în cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând  S.C URBIS 
S.A, pentru următoarele categorii: 

a) persoanele cu vârsta de peste 65 ani  cu domiciliul în comuna Recea, vor beneficia lunar în mod 
gratuit de 2 călătorii dus-întors pe relaţia satele din comuna Recea - Zona Metropolitană Baia Mare,  
pe baza de bilet de călătorie eliberat de către SC URBIS SA; 

b) pensionarii a căror venituri sunt de maxim 704  lei lunar, cu domiciliul în comuna Recea  vor 
beneficia în mod gratuit lunar de 2 călătorii dus-întors pe relaţia comuna Recea - Zona Metropolitană Baia 
Mare, pe baza de bilet de călătorie eliberat de către SC URBIS SA; 

c) pe durata anului şcolar/universitar elevii din învăţământul profesional, liceal şi liceal de artă 
precum şi studenţii cu vârsta de până la 26 ani, cu domiciliul în comuna Recea, pe bază de abonament 
pentru o lună sau pentru jumătate de lună; 

d) personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat care-şi desfăşoară activitatea în  
unităţile de învăţământ din comuna Recea; 

e) persoanele încadrate în muncă de pe raza comunei Recea la societăți comerciale sau alte instuții, 
care fac naveta cu SC Urbis SA din satele de domiciliu ale comunei Recea și municipiul Baia Mare; 

Art. 2.  - (1) Beneficiază de transport gratuit, pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Maramureş, precum şi pe baza adeverinţei trimestriale emise de  Comuna Recea  efectuat cu mijloacele de 
transport aparţinând SC URBIS S.A., pe raza comunei Recea următorii:  
 - persoanele cu handicap grav şi accentuat, 
 - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
 - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 
 - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
        (2) Beneficiază lunar în mod gratuit de 4 călătorii dus-întors pe relaţia satele comunei Recea - Zona 
Metropolitană Baia Mare, pe baza de bilet de călătorie, eliberat de către SC URBIS SA, persoanele din 
categoriile sociale prevăzute la art.2 alin.(1) care se va deconta pe baza de cerere si a actelor doveditoare 
de încadrare într-una din situaţiile cuprinse în acest aliniat şi pe baza biletelor depuse spre decontare; 
      Art. 3. - (1) Beneficiază de transport gratuit, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând  
SC URBIS S.A. pe raza comunei Recea, pe bază de documente justificative de încadrare într-o categorie 
socială, următorii: 
 - veteranii de război, văduvele de război, 
 - persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul-Lege nr. 
118/1990, art.1; 
 - luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; 
 -urmaşii eroilor martiri, prevăzuţi în Legea  nr. 341/2004; 
 -însoţitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marilor mutilaţi; 
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- persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945, prevăzute de O.G. nr. 105/1999.   

(2) Beneficiază lunar în mod gratuit de 2 călătorii dus-întors pe relaţia comuna Recea - Zona 
Metropolitană Baia Mare, pe baza de bilet de călătorie eliberat  de catre SC URBIS SA, persoanele din 
categoriile sociale prevăzute la art.3 alin.(1), pe baza biletelor depuse la primărie pentru decontare, cerere 
şi acte doveditoare a situaţiei de mai sus; 
 Art.4. - (1) În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea facilităţilor la transportul 
local în comun, 50% reducere,de către Comuna Recea, compartimentul Asistenţă Socială va prelua pe bază 
de cerere toate solicitările persoanelor încadrate la art.1 litera(c) care vor prezenta următoarele acte: 

- abonamentul achiziţionat de la SC URBIS SA în xerocopie 
- xecopie după Cartea de Identitate; 
- xecopie după carnetul de elev sau student vizate la zi. 

 Decontarea abonamentelor la cadrele didactice se va face pe baza tabelului întocmit de secretariatul 
şcolii pentru cadrele didactice active în unităţile de învăţământ din comună. 
  (2) În vederea decontării biletelor subvenţionate se vor depune spre decontare la compartimentul de 
asistenţă socială la sediul primăriei pe bază de cerere împreună cu următoarele acte: 
-xerocopie după cartea de identitate şi xecopie după cuponul de pensie; 

Termenul de depunere a actelor spre decontare este ziua a 10  din luna următoare, a lunii pentru 
care se solicită decontarea; 
 Art.5.  - (1) În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea facilităţilor la transportul 
local în comun, 50% reducere,de către Comuna Recea, compartimentul Asistenţă Socială va prelua pe bază 
de cerere toate solicitările persoanelor încadrate la art.1 litera(e) care vor prezenta următoarele acte: 

- abonamentul achiziţionat de la SC URBIS SA în xerocopie 
- xecopie după Cartea de Identitate din care să rezulte domiciliu în comună; 
- adeverință de la locul de muncă că este angajat și că societatea sau instituția unde lucrează nu 

acordă facilități privind naveta angajatului; 
 (2) Termenul de depunere a actelor spre decontare este ziua a 10  din luna următoare, a lunii pentru 
care se solicită decontarea; 
 Art.6. - Persoanelor care beneficiază, potrivit altor acte normative în vigoare, hotărâri ale organelor 
deliberative, sau alte acte normative de facilităţi la transportul în comun, li se aplică dispoziţiile  actelor 
normative respective, cu incadrarea in modalitatile tehnice de acordare prevazute de prezenta hotărâre; 
 Art.7. -  Contravaloarea facilităţilor menţionate în prezenta hotărâre se aplică şi se decontează din 
bugetul local al  comunei Recea, prin Compartimentul de Asistenţă Socială şi Biroul Financiar Contabil, la 
tarifele pentru transportul public local de călători pe raza  comunei Recea  pe relația satele comunei Recea 
- Zona Metropolitana Baia Mare;  
 Art.8. - Prevederile prezentei hotărâri intră in vigoare la data de 1 august 2020, urmând a se 
prevedea sumele necesare acordării acestora, în bugetul local al comunei în funcţie de estimări. 
 Art.9.  – Se revocă Hotărârea Consiliului Local Recea nr.3/27 ianuarie 2014; 
 Art.10. - Cu  ducere  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se îndredinţează 
Compartimentul Asistenţă Socială şi Biroul Financiar contabil al  primăriei; 
 Art.11.   - Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :  Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş , 
Primarul  comunei Recea, Compartimentul Asistenţă Socială şi Biroul Finaciar Contabil al primăriei 
Recea, se aduce la cunostinţă publică pe site primărie prin afişare. 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                            Dragomir LUPUȚ                                                         Contrasemnează 
                                                                                                  Secretar General, 
                                                                         Maria PETRUȘ 
 
 
 Recea la 23 iulie 2020 
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15 
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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