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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.50
din 9 august 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Recea nr.43/23.07.2020 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

Consiliul  Local al comunei Recea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 9 august 2021;

Examinând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Recea, referatul de aprobare al inițiatorului ,
Raportul de aprobare al  Compartimentului de Asistentă Socială şi Biroului Financiar Contabil, avizul secretarului
general al comunei și a comisiilor 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)  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
d)  art.84 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu  modificările şi completările ulterioare;
e)  O.U.G nr.50/2021 cu privire la gratuitatea la transportul local acordată elevilor din învățământul

preuniversitar acreditat;
f)   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 SA;
Existând adresa nr.4488/23.07.2021 prin care ni se solicită modificarea HCL nr.43/2020 în conformitate cu

prevederile legale cu privire la facilitățile pentru elevii domiciliați în localitatea Recea;
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 modifică art. 3 din HCL nr.43/23.07.2020 care va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Beneficiază de transport gratuit, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând
SC URBIS SA  pe raza comunei Recea , pe traseul UAT Comuna Recea – UAT Municipiul Baia Mare, pe
bază de documente justificative conform prevederilor legale :

(1) - 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, 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) – a) elevii cu domiciliul în comuna Recea beneficiază de gratuitate la transport, care sunt
înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat  din Comuna Recea și  Municipiul Baia
Mare  pe tot parcursul anului calendaristic;

b) -  abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate lunară  pentru persoanele prevăzute la
alin.(2) litera a de  către SC Urbis SA  pe baza cărții de identitate și a carnetului de elev vizat pentru anul în
curs. Pentru elevii sub 14 ani care nu au cărți de identitate este necesar a se prezenta cartea de identitate a
unuia dintre părinți sau alți reprezentanți legali.
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c) – avizarea sumelor de plată privind facilitatea acordată persoanelor prevăzute la alin.(2) se va
face de către Comuna Recea, prin Procesul Verbal lunar de avizare a sumelor de plată privind diferențele
de tarif(facilități și gratuități) în Comuna Recea, potrivit prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de călători în Zona Metropolitană Baia Mare nr.1 /2019;

d) – plata către operatorul SC URBIS SA pentru facilități se va face lunar de către UAT Recea, la
nivelul tarifelor de călătorie în vigoare, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare nr.1/2019;

e) – se mandatează Primarul Comunei Recea Dl. Pavel Octavian să voteze în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Zona Metropolitană Baia Mare”  pentru aprobarea
modificării prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
călători în Zona Metropolitană Baia Mare nr.1 /2019, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(3)  - 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.2 .  -  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local Recea nr.43/2020 rămân neschimbate;
Art.3.   -  Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :  Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ,

Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Zona Metropolitană Baia Mare”,  Primarului  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
           Gavril-Florin GHERASIM

      Contrasemnează
                                                                                              Secretar General,

                                          Maria PETRUȘ

Recea la 9 august 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: unanimitate


