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                                                              HOTĂRÂREA 

Nr. 128  din 28.09.2021 
 

Privind modificarea HCL nr. 207 din 23.11.2020 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 28.09.2021. 

     

 Având în vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului, 
- HCL nr. 207 din 23.11.2021 
- Ordinul M.E.N. nr. 4426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de 
transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 715 din 20 iulie 2021 a fost  modificata Legea educatiei nationale nr.1/2011, in baza 
careia elevii din invatamantul preuniversitar  acreditat/autorizat beneficiaza GRATUIT de servicii 
publice de transport local rutier,  
 - adresa emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara< Zona Metropolitana Baia Mare> prin care 
se solicita initierea unui proiect de hotarare in cadrul Consiliului Local al Orasului Tautii Magheraus 
pentru modificarea HCL nr.207/23.11.2020 cu privire la acordarea de facilitatila transportul local prin 
curse regulate, efectuat cu mijloace de transport apartinand S.C. Urbis S.A, pentru elevii domiciliati in 
Orasul Tautii Magheraus,  
-raportul de specialitate nr. 11288 din 08.09.2021, 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,  
Având în vedere : 
- prevederile Legii nr.51/2006, Legea serviciilor  comunitare de utilităti publice, republicata, 
- prevederile  Legii 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  ;  
- 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: 

 

1. Se modifica HCL nr.207 din 23.11.2020, după cum urmează : 
 
Art.1 Se aprobă 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 urmatoarele categorii:  
 



 
a) persoanele cu varsta de peste 70 ani – barbati si peste 65 ani- femei cu domiciliul în Orasul Tautii 
Magheraus, vor beneficia de acces gratuit la transportul local pe raza orasului Tautii Magherauş, pe 
bază de abonament lunar eliberat de către S.C URBIS S.A..  
b) persoanele cu varsta de peste 70 ani – barbati si peste 65 ani- femei cu domiciliul în Orasul Tautii 
Magheraus, vor beneficia lunar in mod gratuit de 4 calatorii dus-intors pe relatia UAT Tautii 
Magherauş- UAT Municipiul Baia Mare, pe baza de bilet de calatorie, eliberat de catre SC URBIS SA  
c) pensionarii a caror venituri din pensii sunt de maxim 800 lei lunar, cu domiciliul în Orasul Tautii 
Magheraus, vor beneficia in mod gratuit lunar de 4 calatorii dus-intors pe relatia UAT Tautii 
Magherauş- UAT Municipiul Baia Mare.  
d) pensionarii a caror venituri din pensii sunt de maxim 800 lei lunar, cu domiciliul în Orasul Tautii 
Magheraus, vor beneficia de o reducere de 50% la preţul abonamentului la transportul local pe raza 
orasului Tautii Magherauş, eliberat de catre SC URBIS SA . 
e) personalul medical din sistemul public si cabinetele individuale de medicina de familie ce au 
contracte cu CAS şi personalul didactic-auxiliar, personalul nedidactic care-si desfasoara activitatea la 
unitatile de sanatate si unitatile de învatământ din Orasul Tautii Magheruş, beneficiaza de o reducere 
de 50% la contravaloarea abonamentului de calatorie, eliberat de către SC URBIS SA, pentru transport 
în comun pe raza orasului Tautii Magherauş şi pe relatia Tautii Magherauş- Zona Metropolitana Baia 
Mare dupa caz.  
f) personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat care-si desfasoara activitatea în unitatile 
de învatământ din Orasul Tautii Magheruş, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in 
comun din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca la localitatea de resedinta, 
la tarifele stabilite pentru transportul public de calatori in cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare, 
conform metodologiei stabilite de MECTS, pe baza solicitarilor adresate Consiliului Local de catre 
unitatile de invatamant.  
 
        Art. 2. Contravaloarea facilităţilor menţionate în prezenta hotărâre se aplică şi se decontează din 
bugetul local al Orasul Tautii Magheraus, prin Serviciul public Asistenţă Socială, si serviciul Financiar 
Contabil, la tarifele pentru transportul public local de călători pe raza orasului Tăuţii Măgherăuş şi pe 
raza de operare a operatorului URBIS in Zona Metropolitana Baia Mare dupa caz, astfel:  

1.pentru facilităţile prevazute la art. 1 lit.a - d) , decontarea se va face la tarifele aferente tipului de 
abonament achizitionat: exclusiv pe raza orasului Tautii Magherăuş cu localitătile apartinătoare.  
2.pentru facilităţile menţionate la art. 1 lit.b, c, e ,f,g, decontarea documentelor de calatorie se va face 
la tariful unui abonament sau a biletelor de călătorie în suma corespunzătoare valorii facilităţilor 
acordate pe raza de operare a operatorului URBIS in Zona Metropolitana Baia Mare dupa caz.  
 
       Art. 3.  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, însotita de adeverinţa sau viza trimestriala emisa la cererea beneficiarului de Serviciul 
Public Asistenţă Socială a Orasului Tautii Magherauş, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând 
SC URBIS S.A., pe raza de operare a acestuia in Zona Metropolitana Baia Mare următorii :  
- persoanele cu handicap grav şi accentuat,  
-însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;  
-însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;  
-însoţitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei 
sociale realizate de catre Serviciul Asistenţă Sociala al orasului Tautii Magherauş;  
-asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;  
-asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care au domiciliul in 
orasul Tautii Magherăuş;  
 
     Art. 4.  Beneficiază de transport gratuit, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS 
S.A., pe raza de operare a acestuia in Zona Metropolitana Baia Mare, 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;  
- 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.  
 
        Art.5  Procedura de decontare  
a) În luna următoare dupa achizitionarea biletelor de calatorie, beneficiarii de facilitati la transportul 
local de persoane trebuie sa depuna in perioada 01 – 10 a lunii, urmatoarele documente :  
- bilete pentru 4 calatorii dus- intors pe relatia UAT Tautii Magherauş- UAT Municipiul Baia Mare - 
buletin de identitate pentru persoanele cu varsta de peste 70 de ani- barbati si peste 65 de ani – femei, 
cu domiciliul in orasul Tautii Magheraus si pentru pensionarii cu o pensie minima de 800 lei. 
- abonament local pe raza UAT oras Tautii Magheraus.  
Sumele aferente vor fi ridicate incepand cu data de 20 a fiecarei luni.  
 
b) Pentru persoanele beneficiare de gratuitati conform Art.2 alin. (1) si Art.3 alin(1)se deconteaza la 
SC Urbis SA suma avizata in Procesul Verbal de avizare a sumelor de plata privind diferentele de 
tarif( facilitati si gratuitati) in UAT Tautii Magheraus pentru luna anterioara,  in valoare de 72 
lei/persoana/ titlu de călătorie valabil o lună pe toate liniile din Orașul Tăuții Măgherăuș- CONFORM 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL DE CALATORI PRIN CURSE REGULATE IN ZONA METROPOLITANA 
BAIA MARE NR.1/23.12.2019 

 
(c) Categoriile de beneficiari prevazuti la art.1 lit. a)- f), , care au fost inclusi pe listele de beneficiari, 
au obligatia de a face dovada indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor, conform conditiilor 
stabilite in caz contrar vor fi exclusi de pe tabelele de beneficiari.  
 
Art. 6. Persoanelor care beneficiază, potrivit altor acte normative în vigoare, hotarari 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 hotarare.  
 
Art. 7.1.     Se aproba eliberarea gratuita a abonamentului de transport public local pentru traseul UAT 
Orasul Tautii Magheraus- UAT Municipiul Baia Mare, pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
acreditat/autorizat care au domiciliul in UAT Orasul Tautii Magheraus  si sunt inscrisi in unitatile de 
invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Baia Mare, pe tot parcursul anului 
calendaristic; 

 

Art. 7.2. Abonamentele de calatorie vor fi eliberate cu valabilitate lunara pentru persoanele prevazute  
la punctul 1 de catre S.C. Urbis S.A, pe baza cartii de identitate/certificatului de nastere si a carnetului 
de elev vizat pentru anul in curs; 

             Pentru elevii cu varsta sub 14 ani, pe langa certificatul de nastere si carnetul de elev trebuie sa 
ataseze copia dupa actul de identitate a unuia dintre parinti/tutori sau reprezentanti legali, cu domiciliul 
in raza UAT Tautii Magheraus 

 

 Art.7.3. Avizarea sumelor de plata privind facilitatile acordate persoanelor prevazute la punctul 1 se 
va face de catre UAT Orasul Tautii Magheraus, prin procesul Verbal lunar de avizare a sumelor de 
plata privind diferentele de tarif( facilitati si gratuitati) in UAT Orasul Tautii Magheraus  , potrivit 
prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in 
Zona Metropolitana Baia Mare nr.1/2019; 

 



 
Art. 7.4.  Plata catre operatorul S.C.Urbis S.A pentru aceste facilitate se va face lunar  
de catre UAT Orasul Tautii Magheraus, la nivelul tarifelor de calatorie in vigoare, in conformitate cu 
prevederile Contractului de delegare nr.1/2019; 

 

Art.8   Mandatarea Primarului Orasului Tautii Magheraus, domnul DUMITRU MARINESCU sa 
voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara < Zona Metropolitana 
Baia Mare> pentru aprobarea modificarii prin act additional a Contractuluii de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de calatori in Zona Metropolitana Baia Mare nr.1/2019, in 
conformitate cu prevederile prezentei hotarari. 

 
Art. 9. 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. 10. 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, 
                                                                  Cadar Ioan - Cristian 

 
       
 
 
 

                              Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan     

 
                                        
 
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu 15 voturi pentru 
Nr.128 din 28.09.2021   
 

 


