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HOTĂRÂREA NR.392/2015
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare şi darea în
administrarea operatorului de transport URBIS S.A a reţelei de troleibuz din cartierul Vasile
Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia, compusă din staţia de redresare -b-dul Unirii şi
reţea de contact 5,5 km cale dublă- b-dul Republicii- b-dul Unirii- str. Grănicerilor-str. Mihai
Eminescu-str. Izvoare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
VINERI 28 AUGUST 2015

Examinând:
• proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
466/2015;
• raportul de specialitate nr. 466/2015 promovat de Direcţia Generală Dezvoltare Publică,
Serviciul Transport Public și Protecție Civilă, prin care se propune atestarea apartenenţei
la domeniul public al Municipiului Baia Mare şi darea în administrarea operatorului de
transport URBIS S.A a reţelei de troleibuz din cartierul Vasile Alecsandri şi a
infrastructurii aferente acesteia, compusă din staţia de redresare - b-dul Unirii şi reţea de
contact 5,5 km cale dublă- b-dul Republicii- b-dul Unirii- str. Grănicerilor-str. Mihai
Eminescu-str. Izvoare;
• Contractul de lucrări nr. 28881/26.10.2012 încheiat între Municipiul Baia Mare şi
Asocierea SC ELECTRO SISTEM SRL - SC PROMPT SERVIT BAIA MARE SRL prin
lider de asociere SC ELECTRO SISTEM SRL privind lucrările aferente obiectivului
" Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a
infrastructurii aferente in Municipiul Baia Mare- cartier Vasile Alecsandri" cod SMIS
18182;
• Contractul de lucrări nr. 16375/05.06.2015 încheiat între Municipiul Baia Mare şi
SC PROMPT SERVIT BAIA MARE SRL privind lucrările suplimentare aferente
obiectivului " Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz
şi a infrastructurii aferente in Municipiul Baia Mare- cartier Vasile Alecsandri" cod SMIS
18182;
• Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7965/04.03.2015 privind lucrările
aferente obiectivului " Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de
troleibuz şi a infrastructurii aferente în Municipiul Baia Mare- cartier Vasile Alecsandri"
cod SMIS 18182, executate în baza contractului de lucrări nr. 28881/26.10.2012;
• Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 21.437/03.08.2015 privind
lucrările suplimentare aferente obiectivului " Îmbunătăţirea transportului public urban prin
extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente in Municipiul Baia Mare- cartier
Vasile Alecsandri" cod SMIS 18182, executate în baza contractului de lucrări
nr. 16375/05.06.2015;
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Având în vedere:
• Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
completări ulterioare;
• Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 republicată - Noul Cod Civil, art. 867-870.
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, art. 1 alineat (1) şi art. 2 pct. 2 , cu modificări şi completări
ulterioare;
• art. 10, art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit.a) pct. 14, art. 120 şi art. 123
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• art. 45 și art.115 alineatul (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1

Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Baia Mare a reţelei de troleibuz
din cartierul Vasile Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia,compusă din staţia de
redresare - b-dul Unirii şi reţea de contact 5,5 km cale dublă- b-dul Republicii- b-dul Uniriistr. Grănicerilor-str. Mihai Eminescu-str. Izvoare, cu datele de identificare cuprinse în
Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Se aprobă darea în administrarea operatorului de transport URBIS S.A. a reţelei de
troleibuz din cartierul Vasile Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia, aflată în
proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, compusă din staţia de redresare - b-dul
Unirii şi reţea de contact 5,5 km cale dublă- b-dul Republicii- b-dul Unirii- str. Grănicerilorstr. Mihai Eminescu-str. Izvoare.

Art. 3

Predarea se va face în baza unui protocol de predare-primire în administrarea
operatorului de transport URBIS S.A. a reţelei de troleibuz menţionate la art. 1 din
prezenta şi a infrastructurii aferente acesteia, încheiat între Municipiul Baia Mare şi
URBIS S.A.

Art. 4

Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiulu i Baia Mare, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează cu imobilele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Generală Dezvoltare Publică, Direcţia Administrare Patrimoniu, Direcţia Economică,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” şi operatorul de
transport URBIS S.A.

Art. 6

Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
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• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Generală Dezvoltare Public;
• Direcţia Economică;
• Direcţia Administrare Patrimoni;
• Direcţia Program;
• SC URBIS S.A.
• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare”;
• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă.

Pop Ştefan
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat
Todoran Aurica
Secretar

23
21
21
-
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