
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                   
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

                                                              HOTĂRÂREA
Nr. 207  din 23.11.2020

Privind modificarea HCL nr. 162 din 31.07.2020 pentru modificarea HCL nr.202/24.11.2017 privind
acordarea unor 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 Orasul Tautii
Magheraus

Consiliul Local al Orasul Tautii Magheraus, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23.11.2020.

    

 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului nr. 13044 din 16.11.2020,

-raportul de specialitate nr. 11741 din 13.10.2020, al compartimentului Asistență socială,
-OUG 70/2020  privind reglementarea unor măsuri,  începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor  termene,  pentru  modificarea  și  completarea Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
-  Conform HG nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al
elevilor,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  privind  acordarea
facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 42/2017
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Orasul Tautii Magheraus, 
-expunerea de motive a primarului avand in vedere necesitatea modificarii unor prevederi legate de
beneficiarii facilitatilor si modalitatile tehnice, practice si legale de acordare a acestor facilitati, urmare
a unor observatii a  compartimentului juridic si comercial al operatorului serviciului SC URBIS SA si
a observatilor compartimentului specializat pentru transport public al ADI Zona Metropolitana Baia
Mare, fata de cum au fost initial prevazute în HCL 202/24.11.2017.
-raportul  compartimentului  juridic,  privind  necesitatea  operarii  acestor  modificari  print-o  noua
hotarare,
Având în vedere :
- prevederile Legii nr.51/2006, Legea serviciilor  comunitare de utilităti publice, republicata,
- prevederile art. 17 , alin. 1 lit. o)  şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport
public local, cu modificările si completările ulterioare;
 -  dispoziţiile  art.14  din  Legea  nr  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu toate modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile 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  ; 
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- prevederile 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 ;
-prevederile 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 .  
-  prevederile  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 ;
- prevederile art. 84 alin.1, art.105 alin.2, art.205 alin.2, din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art.94 alin.2 lit. d) din Legea 292/2011, Legea Asistentei Sociale,
- art. 4 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011, respectiv art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunea nr. 2/2011
privind  decontarea  navetei  cadrelor  didactice,  emisă  de  către  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
- prevederile art. 15 din Ordonanta Nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art.6 alin.9 ;
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local al Orasul Tautii Magheraus;
- Prevederile OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
 -Avizul Secretarului Orasul Tautii Magheraus,
-HCL nr. 162 din 31.07.2020,
-HCL 202/24.11.2017 privind  acordarii  unor  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 Orasul Tautii Magheraus
 -HCL Tautii Magheraus nr. 98/30.08.2012 privind dobândirea calității de membru al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară"Zona Metropolitană Baia Mare", 
-HCL Tautii  Magheraus  nr.  67/27.06.2013 privind  împuternicirea  ADI  „Zona  Metropolitana  Baia
Mare” de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local, către operatorul SC Urbis S.A., 
-HCL  nr.  197/30.09.2013  privind  aprobarea  participării  orașului  Tăuții  Măgherăuș  la  majorarea
capitalului social al  SC Urbis S.A., 
-Hotărârea Adunări Generale a Asociatiei ADI Zona Metropolitana Baia Mare nr.3 din 23.12.2013
aflată în vigoare,
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
nr.  1/23.12.2019  încheiat  între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Zona Metropolitanã Baia
Mare si S.C. URBIS S.A. în numele si pe seama Orasului Tãutii Mãgherãus.
Act aditional 1/23.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulatein Zona Metropolitana Baia Mare
  În baza art.196 alin(1) lit.b din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ;

                                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se modifica HCL nr.162 din 31.07.2020, prin introducerea unui nou articol după articolul 7, 
după cum urmează :

   - Se aproba facilitati  pentru transportul public local de persoane de pe raza Orasul Tautii Magheraus
si in cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând S.C URBIS
S.A., pentru : elevii  din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat,  care  beneficiază gratuit de
servicii publice de transport local rutier pe tot parcursul anului calendaristic.



- MECANISMUL  DE  DECONTARE  A  CHELTUIELILOR  DE  TRANSPORT  AL
ELEVILOR  IN  CADRUL  ASOCIATIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA
<ZONA METROPOLITANA BAIA MARE> este următorul:

1.  Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită operatorului SC URBIS SA,
in baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în
curs, eliberarea abonamentului de calatorie, cu valabilitate lunară.

2. Operatorul  SC URBIS SA   intocmeste lunar o situatie pe fiecare unitate de învăţământ in
parte care va cuprinde numărul de abonamente emise, valoarea acestora şi lista nominal cu
beneficiarii.

3.  Operatorul SC URBIS SA   emite fiecarei unitati de invatamant o  factură fiscală în cuantum
de 50% din din valoarea  abonamentelor  emise  si  o  inainteaza  la  plata  cu situatia  lunara
descrisa la punctul 2.

4. Operatorul SC URBIS SA   emite pentru unitatea administrativ - teritorială pe raza căreia
domiciliază elevii factură fiscală în cuantum de 50% din din valoarea abonamentelor emise si
o inainteaza la plata cu situatia lunara descrisa la punctul 2.

5. Operatorul   SC  URBIS  SA    răspunde  de  realitatea,  legalitatea  şi  exactitatea  datelor
prezentate la decontare.

6. Plata facturii emise de SC URBIS SA  se efectueaza prin Serviciul Financiar Contabil.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de
Asistenţă  Socială  Tăutii  Magherăuș,  Serviciul  Financiar  contabil  al  primariei,  ADI  „Zona
Metropolitana Baia Mare” si S.C. URBIS S.A. Baia Mare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la : 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş ; 
- Primarul Orasul Tautii Magheraus; 
- Compartimentul de  Asistenţă Socială Tautii Magheraus ; 
- Servicului financiar contabil al primariei Tautii Magherauş, 
- SC URBIS S.A. 
- Asociatiei ADI „Zona Metropolitana Baia Mare” 
- se publică pe site-ul Primăriei.

                                                                  Președinte de ședință,
                                                                    Ardelean Anton

       

                                                                       Contrasemnează Secretar general,
                                                                                                                          Bîndilă Călin-Ioa
 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.207 din 23.11.2020     
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