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COMUNICAT 

PRIVIND GRATUITATEA LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ACORDATĂ ELEVILOR 

DIN ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE 

 

Municipiul Baia Mare, Orașul Tăuții Măgherăuș și Comuna Recea sunt unitățile administrativ 

teritoriale din sistemul de transport public local de călători organizat în Zona Metropolitană Baia 

Mare, care acordă elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat gratuitate la transportul 

public local, potrivit prevederilor art. 84 alin. (1), (11), (12) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare, cum urmează: 

1. Municipiul Baia Mare 

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care au domiciliul în Municipiul Baia Mare 

și sunt înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Baia Mare, 

beneficiază de transport local gratuit pe raza Municipiului Baia Mare, pe tot parcursul anului 

calendaristic, potrivit prevederilor HCL Baia Mare nr. 264/2021 și Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate lunară persoanelor prevăzute la punctul 1, de 

către S.C. URBIS S.A., pe baza carnetului de elev vizat pentru anul în curs și a cărții de identitate a 

elevului, respectiv a cărții de identitate a reprezentatului legal în cazul elevilor cu vârsta mai mică de 

14 ani. 

2. Orașul Tăuții Măgherăuș 

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat care au domiciliul în UAT Orașul Tăuții 

Măgherăuș și sunt înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/ autorizat din Municipiul 

Baia Mare, beneficiază de abonament lunar gratuit 100% valabil pentru traseul UAT Orașul Tăuții 

Măgherăuș – UAT Municipiul Baia Mare, pe tot parcursul anului calendaristic, potrivit prevederilor 

HCL Tăuții Măgherăuș nr. 128/2021 și Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate lunară pentru persoanele prevăzute la 

punctul 2, de către S.C. URBIS S.A., pe baza cărții de identitate/ certificatului de naștere și a 

carnetului de elev vizat pentru anul în curs.  

Pentru elevii cu vârsta sub 14 ani, pe lângă certificatul de naștere și carnetul de elev trebuie atașată 

copia după actul de identitate a unuia dintre părinți/tutori sau reprezentanți legali, cu domiciliul în 

raza UAT Orașul Tăuții Măgherăuș. 
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3. Comuna Recea 

Elevii cu domiciliul în Comuna Recea, care sunt înscriși la licee, școli cu profil artă, sportiv și școli 

profesionale în Municipiul Baia Mare și elevii înscriși la licee în Orașul Baia Sprie, beneficiază de 

transport gratuit, pe traseul UAT Comuna Recea – UAT Municipiul Baia Mare,  pe parcursul anului 

calendaristic, potrivit prevederilor HCL Recea nr. 62/2021 și Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Abonamentele de călătorie vor fi eliberate cu valabilitate lunară pentru persoanele prevăzute la pct. 3 

de către S.C. URBIS S.A. pe baza cărții de identitate și a carnetului de elev vizat pentru anul în curs.  

Pentru elevii sub 14 ani care nu au cărți de identitate este necesar a se prezenta cartea de identitate a 

unuia dintre părinți sau alți reprezentanți legali. 

 

Precizăm faptul că unitățile administrativ teritoriale menționate mai sus, decontează lunar 

operatorului de transport public local S.C. URBIS S.A., contravaloarea abonamentelor gratuite 

acordate elevilor. 

Potrivit prevederilor art. XL alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin 

derogare de la prevederile art. 84 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în anul 2023, gratuitatea acordată elevilor din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval se asigură din bugetele locale.  

La alin. (2) și (3) ale art. XL din ordonanța de urgență a guvernului menționată mai sus, se precizează 

că pentru unitățile administrativ-teritoriale care în anul 2023 finanțează din bugetele locale cheltuielile 

aferente gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru 

transportul local rutier și naval, conform prevederilor alin. (1), se alocă de la bugetul de stat sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin derogare de la 

prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În 

vederea decontării cheltuielilor efectuate de unitățile administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor 

alin. (1), prin legea bugetului de stat vor fi alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în 

limita sumei maxime de 50 lei/lună/beneficiar. 


