
ROMÂNIA 
JUDEłUL MARAMUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 54 / 2012 
privind   împuternicirea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” să 
exercite în numele şi pe seama orasului Seini atribuŃiile referitoare la prestarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate  
 

       Consiliul Local al orasului Seini întrunit în şedinŃa ordinara la data de 17.09.2012; 
 
Examinând: 
- proiectul de hotărâre iniŃiat de primarul orasului Seini; 
-     raportul de specialitate întocmit de Biroul Urbanism din cadrul Orasului Seini,  prin care se propune 
aprobarea împuternicirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” să 
exercite în numele şi pe seama orasului Seini atribuŃiile referitoare la prestarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate;  
 
Avînd în vedere: 
- prevederile art. 9 alin.2 din Statutul de asociere actualizat  al A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia 

Mare” aprobat prin  Hotărârea nr. 2/2012 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona 
Metropolitană Baia Mare” privind aprobarea Actului constitutiv actualizat si a Statutului de asociere 
actualizat ; 

-      prevederile H.C.L. nr. 50/2012 privind desemnarea Primarului orasului Seini, d-na Tulbure Gabriela 
Florica,ca reprezentant al orasului Seini, în cadrul Consiliului de AdministraŃie al  AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ Zona Metropolitană Baia Mare”; 

- prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaŃiile şi fundaŃiile, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- prevederile  art. 10 alin.5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 

- prevederile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007  a  serviciilor de transport public local, cu  
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile 35 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările    ulterioare; 

 

łinând seama de: 
- Avizul secretarului orasului; 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Seini  
 

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin. 2) lit. b” şi  lit.”e”  alin.4), litera „e ” şi art 
115 alin.1) lit. „ b” din Legea 215/2001 a  administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art. 1. Se împuterniceşte, conform prevederilor art.10 alin.5  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice cu  modificările şi completarile ulterioare, AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” să exercite în numele şi pe seama Orasului Seini 
urmatoarele atribuŃii  referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate:  

 

1)coordonarea proiectării şi execuŃiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepŃie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităŃilor, de amenajare 
a teritoriului, urbanism şi mediu; 
2) urmărirea, monitorizarea  şi raportarea indicatorilor de performanŃă şi aplicarea metodologiei de 
comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanŃe din domeniul 
serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate. 



3)restrângerea ariilor în care se manifestă condiŃiile de monopol; 
4)protecŃia şi conservarea mediului natural şi construit. 
5)să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse 
regulate  pe criterii de competitivitate şi eficienŃă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea 
şi respectarea indicatorilor de performanŃă a serviciului, stabiliŃi prin contractul de delegare a gestiunii;  
6)să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 
serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate şi programe de protecŃie a mediului 
pentru activităŃile şi serviciile poluante;  
 7)să consulte asociaŃiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităŃilor 
de organizare şi funcŃionare a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate; 
8)să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de transport public local de persoane prin curse 
regulate şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora; 
9)să medieze şi să soluŃioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părŃi;  
10)să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaŃiilor şi responsabilităŃilor asumate de 
operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanŃă şi 
a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la 
încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenŃei nr. 21/1996, republicată, 
exploatarea eficientă şi în condiŃii de siguranŃă a sistemelor   de transport public local de persoane prin 
curse regulate sau a altor bunuri aparŃinând patrimoniului public şi/sau privat al unităŃilor administrativ-
teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecŃiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecŃiei 
utilizatorilor. 
11)să solicite informaŃii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul 
de întreŃinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităŃilor 
administrativ-teritoriale, încredinŃate pentru realizarea serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate; 
12)să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaŃia cu utilizatorii 
serviciilor  de transport public local de persoane  prin curse regulate. 
13)să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de  transport public 
local de persoane prin curse regulate şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură 
indicatorii de performanŃă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;  
14)să sancŃioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanŃă şi 
eficienŃă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor de transport public local de persoane 
prin curse regulate;  
15)să asigure un tratament egal pentru toŃi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de Ńara de 
origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat; 
16)să asigure un mediu de afaceri concurenŃial, transparent şi loial; 
17)să respecte angajamentele asumate faŃă de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul 
de delegare a gestiunii serviciului; 
18)să păstreze, în condiŃiile legii, confidenŃialitatea datelor şi informaŃiilor economico-financiare privind 
activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public. 
19) să urmărească, să controleze şi să supravegheze modul in care se realizează serviciile de transport 
public local de persoane  prin curse regulate, respectiv:  
a)modul de respectare şi de îndeplinire a obligaŃiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaŃia 
cu utilizatorii; 
b)calitatea serviciilor furnizate/prestate; 
c)indicatorii de performanŃă ai serviciilor furnizate/prestate; 
d)modul de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în funcŃiune, dezvoltare sau modernizare a 
sistemelor de transport public local de persoane prin curse regulate; 
e)modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile de  transport 
public local de persoane prin curse regulate.  
  

Art.  2.  Se acordă împuternicire specială conform prevederilor art.10 alin.5 teza II-a din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice cu  modificările şi completarile ulterioare,  AsociaŃiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare”  să exercite următoarele atribuŃii, 
drepturi şi obligaŃii, în ceea ce priveşte prestarea  serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate, prevăzute la art.8 alin.2 litera a),h),i),j), la art.9 alin.1 lit.b), la art.9 alin. 2,   lit.a), d), g),  
la art.9 alin.3 şi la art.32 alin. 2   din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităŃi publice: 
 



 1)elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, 
extindere şi modernizare a sistemelor de transport local existente, precum şi a programelor de înfiinŃare a 
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 
2) elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciilor de transport public local de persoane prin curse 
regulate, a caietelor de sarcini, a contractelor  de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative 
locale referitoare la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate, pe baza 
regulamentelor –cadru, a caietelor de sarcini cadru şi a contractelor cadru de furnizare /prestare ori a altor 
reglementări-cadru  elaborate şi aprobate de autorităŃile de reglementare competente. 
3)stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preŃurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităŃile de reglementare competente; 
4)aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile de transport public 
local de persoane  prin curse regulate, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităŃile de 
reglementare competente; 
5)să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăŃirii şi dezvoltării serviciilor de transport 
public local de persoane prin curse regulate, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 
6)să stabilească cerinŃele şi criteriile de participare şi selecŃie a operatorilor la procedurile publice 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
7) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preŃurilor şi tarifelor serviciilor de transport 
public local de persoane prin curse regulate propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de 
autorităŃile de reglementare potrivit competenŃelor acordate acestora prin legea specială; 
8)să refuze, în condiŃii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preŃurilor şi tarifelor 
propuse de operator.  
9) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de 
persoane prin curse regulate şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă 
constată şi dovedeste nerespectarea repetată de către operatori a obligaŃiilor contractuale şi dacă operatorii 
nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiŃiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un 
interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaŃi. 
10) în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, A.D.I. Zona Metropolitană Baia  Mare va 
asigura elaborarea şi va aproba in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii 
serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, un studiu de oportunitate pentru 
fundamentarea şi stabilirea soluŃiilor optime de delegare a gestiunii acestor servicii, precum şi 
documentaŃia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 
 

Art. 3.  1) ContribuŃia financiară a Orasului Seini către A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia Mare”, 
necesară pentru realizarea atribuŃiilor  A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia Mare” referitoare la  prestarea  
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, se va suporta din bugetul local al  
orasului Seini. 

2) Cuantumul acestei contribuŃii financiare a  orasului Seini, care este distinctă de cotizaŃia 
achitată in calitate de asociat al A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia Mare”, va fi stabilit prin hotărârea 
Adunării Generale a AsociaŃilor A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia Mare”. 
 
Art. 4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinŃează: 
- Doamna Primar al orasului Seini, în calitate de reprezentant legal al orasului Seini în cadrul   A.D.I. „ 
Zona Metropolitană Baia Mare”. 
- A.D.I. „ Zona Metropolitană Baia Mare”. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la : 
- InstituŃia Prefectului - JudeŃul Maramureş; 
- Primarul orasului Seini; 
- AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare”; 
- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 
 

   Seini la 17.09.2012 
 
  Presedinte de sedinta,                         Contrasemneaza 
       Bodea Octavian                      Secretar, 
                         Bud Ioan  
 


