ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 86 din 27.05.2022
privind punerea la dispoziția operatorului de transport public local de călători S.C. URBIS
S.A. a autobuzelor achiziționate din fonduri europene POR 2014-2020, în baza procesului verbal
de predare – primire, anexă la Contractul de delegare, și aprobarea încheierii în acest sens a unui
act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
în Zona Metropolitană Baia Mare
Consiliul local al Oraşului Tăuții-Măgherăuș, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data de
27.05.2022,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului UAT Tăuții Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru,
- Raportul de specialitate nr. 6602 din 25.05.2022 al Compartimentului Implementare Proiecte și
Strategii
- Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:
- (1) Este considerat serviciu public de transport local și județean de persoane prin curse
regulate serviciul public de transport care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- d)se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu
mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou,
deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea
administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale
asociației de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de
asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în județul sau localitatea respectivă.
În condițiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează
de către transportatorii autorizați;
- Art. 4 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:
- ”(11) Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport
utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi date, în condițiile legii,
în administrare sau puse la dispoziție operatorilor și transportatorilor autorizați de către
unitatea administrativ-teritorială, în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la
hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz, sau pot fi
puse la dispoziție de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de
dezvoltare intercomunitară în baza proceselor-verbale de predare-primire, anexe la
contractul de delegare a gestiunii, în condițiile respectării regimului juridic al proprietății
publice.”
- Art. 14 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:
- ”(1) Serviciile publice de transport local și județean se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează
sistemul serviciului public de transport local și județean.”
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-

-

-
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Art. 8 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată:
”(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități
publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:
d)alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau,
după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării
acestora;”
Art. 10 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată:
”(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor
deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de
utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la
dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În
acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele
juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete
privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat.”
Art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată:
”(1) Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt
furnizate/prestate serviciile de utilități publice pot fi:
b) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.”
Art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată:
”(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței,
autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru
mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu
încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației
Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii
operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul;”
prevederile cererii de finanțare și a contractului de finanțare privind traselee pe care vor circula
cele 4 autobuze hybrid achiziționate în cadrul proiectul ”Reducerea emisiilor de carbon în orașul
Tăuții Măgherăuș bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” finanțat prin POR 20142020, Axa 3.2, contract de finanțare nr. 4266 / 15.05.2019, COD SMIS 121956, respectiv
”Traseele pe care vor circula autobuzele sunt:
- Linia 6 - 28,0 km Autogara Baia Mare - Merisor si retur (35,0 km Sediul Urbis Baia Mare Merisor si retur);
- Linia 7 - 24,7 km Autogara Baia Mare - Baiþa si retur (32,9 km Sediul Urbis Baia Mare Baiþa si retur);
- Linia 13 - 36,5 km Autogara Baia Mare - Nistru si retur (44,7 km Sediul Urbis Baia Mare Nistru si retur);
- Linia 29 - 28,2 km Autogara Baia Mare - Bozânta Mare si retur (36,4 km Sediul Urbis Baia
Mare - Bozânta Mare si retur).”

-

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse
regulate in Zona Metropolitana Baia Mare nr. 1/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
HCL Tautii Magheraus nr. 307/2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> in vederea aprobarii Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate pe o
perioada de 6 ani, incepand cu anul 2020, ce va fi incheiat cu operatorul de transport intern S.C.
URBIS S.A.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 6, lit. a) și c), alin 7), lit. d) și ale art. 196
alin. (1), lit. a), alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă punerea la dispoziția operatorului de transport public local de călători S.C. URBIS
S.A. a mijloacelor de transport public local de călători achiziționate din fonduri europene POR 20142020, Axa 3.2, contract de finanțare nr. 4266 / 15.05.2019, COD SMIS 121956, după cum urmează:
1. Autobuzul nr. 1 urban hybrid, Marca MAN, tip Lion’s City 12, pentru transportul urban
cu seria de șasiu: cod VIN: WMA12CZZ1NF018161;Număr înmatriculare MM 28 PTM
2. Autobuzul nr. 2 urban hybrid, Marca MAN, tip Lion’s City 12, pentru transportul urban
cu seria de șasiu: cod VIN: WMA12CZZ4NF018168; Număr înmatriculare MM 29 PTM
3 . Autobuzul nr. 3 urban hybrid, Marca MAN, tip Lion’s City 12, pentru transportul urban
cu seria de șasiu: cod VIN WMA12CZZ7NF018178; Număr înmatriculare MM 30 PTM
4. Autobuzul nr. 4 urban hybrid, Marca MAN, tip Lion’s City 12, pentru transportul urban
cu seria de șasiu: cod VIN WMA12CZZXNF018191; Număr înmatriculare MM 31 PTM
Art.2 Punerea la dispoziția operatorului S.C. URBIS S.A. a autobuzelor precizate la art. 1 se va
face în baza unui procesul verbal de predare – primire, ce va constitui anexă la actul adițional ce se va
încheia la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Zona
Metropolitană Baia Mare, denumit mai jos ”Contractul de delegare”, conform Anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă introducerea prin act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, în cadrul Anexei nr. 4.1 din
Contractul de delegare, bunurile de retur aflate în proprietatea Orașului Tăuții Măgherăuș prevăzute la
art. 1 din prezenta hotărâre, care vor fi puse la dispoziția operatorului SC URBIS SA, conform Anexei
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă redevența anuală pe care o va achita operatorul S.C. URBIS S.A. privind bunurile
de retur prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, care vor fi puse la dispoziția operatorului în cadrul
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Zona Metropolitană
Baia Mare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă condițiile de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport public prevăzute la
art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit cerințelor furnizorului/ producătorului, care vor constitui anexă la
actul adițional ce se va încheia la ”Contractul de delegare”, Anexei nr. 4 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.6 Se mandatează Domnul Dumitru Marinescu, Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș să voteze
în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia
Mare” pentru aprobarea actului adițional ce se va încheia la ”Contractul de delegare”, în conformitate
cu prevederile prezentei hotărâri.
Art.7 Se mandatează Domnul Dumitru Marinescu, Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș să
semneze, alături de Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia
Mare”, actul adițional ce se va încheia la ”Contractul de delegare” precum și procesul verbal de predare
– primire a autobuzelor, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului TăuțiiMăgherăuș, în termenul prevăzut de lege:
- Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş;
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii;
- Serviciului financiar-contabil;
- Se va aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a instituției;

Președinte de ședință
Lauber Alexandru

Contrasemnează, Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenți 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.86 din 27.05.2022
5ex/CL/BCI

