
 

 

Act adiţional nr. 2/09.09.2014 

 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate nr. 704/23.12.2013 

 

 

Încheiat între: 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, 

str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul Maramureș, cont RO47RZBR0000060008051323, deschis la 

RAIFFEISEN BANK, Sucursala Baia Mare, CIF 18789927, reprezentată prin Domnul Cătălin 

CHERECHEŞ, având funcţia de Președinte al Asociației, pe de o parte, în calitate de delegatar, 

 

și 

 

Operatorul regional S.C. URBIS S.A., codul unic de înregistrare 10250004, J24/120/1998 cu sediul 

principal în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul Maramureș, 

reprezentată prin Domnul Ion POP, având funcţia de Director general, pe de altă parte, în calitate de 

delegat, 

 

Ca urmare a Hotărârea Adunării generale a A.D.I. <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE>  nr. 

3/09.09.2014, 

 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, 

 

Părţile hotărăsc: 

 

Art. 1 Se modifică art. 22 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 22 

Secțiunea I 

(1)  În cazul Municipiului Baia Mare, delegatul S.C. URBIS S.A. își va recupera costurile de 

exploatare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate prin tarifele pentru bilete și abonamente, facilitățile la transportul public local acordate 

prin lege și/sau hotărâri ale consiliului local al Municipiului Baia Mare, precum și prin subvenția 

de exploatare acordată de la bugetul local. 

(2) Valoarea subvenţiei de exploatare pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de 

delegat şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate acordate de către Municipiul Baia Mare delegatului este egală cu 

diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile activităţii de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Baia Mare. 

(3) Decontarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat şi 

sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate pe raza Municipiului Baia Mare se va face lunar, în baza facturilor emise de 

delegat către Municipiul Baia Mare, însoţite de Decontul justificativ.  



 

 

(4) Emiterea facturii se va face până la data de 30 a lunii curente pentru luna anterioară şi se va 

depune la registratura Municipiul Baia Mare, iar decontarea acestora se va face în termen de 

maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii. 

(5) Metodologia de decontare a subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de 

delegat şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului, este prezentată în Anexa nr. 

8 la prezentul contract. 

Secțiunea a II-a 

(6) În cazul unităților administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare, adică orașele Baia 

Sprie și Tăuții Măgherăuş și comunele Groși, Dumbrăvița, Recea și Săcălășeni, delegatul S.C. 

URBIS S.A. își va recupera costurile de exploatare a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate prin tarifele pentru bilete și abonamente și facilitățile la transportul 

public local acordate prin lege și/sau hotărâri ale consiliilor locale, cu excepția costurilor de 

reabilitare și dezvoltare, care se recuperează de la Municipiul Baia Mare. 

(7) Programul de transport local pentru unitățile administrativ teritoriale din zona metropolitană a 

Municipiului Baia Mare va fi conceput în așa fel încât, raportat la tarifele pentru bilete și 

abonamente aprobate, să nu se genereze diferențe negative dintre veniturile și cheltuielile 

activității de transport, din exploatarea acestor trasee. 

Secțiunea a III-a 

(8) Cursele aferente unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană a Municipiului Baia 

Mare vor fi considerate curse locale ale Municipiului Baia Mare de la intrarea în municipiu, 

respectiv de la stațiile Autogară Baia Mare, UNIC, Stația electrică nr. 3 (str. Mihai Eminescu) și 

Kaufland 2 (pe bd. Unirii), și vor îmbarca/debarca călători din Municipiul Baia Mare. 

(9) În cazul în care se vor genera diferențe negative dintre venituri și cheltuieli din exploatarea 

traseelor din cadrul unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană a Municipiului Baia 

Mare, iar acestea nu vor suporta diferențele, delegatul va solicita delegatarului aprobarea în 

maxim 30 de zile a reducerii numărului de curse până la eliminarea acestor diferențe negative. În 

cazul în care unitățile administrativ teritoriale în cauză vor suporta diferențele negative, calcularea 

acestora se va face potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 8 la contract.” 

 

Art. 2 Se modifică punctul B din Anexa nr. 8 - Metodologia de decontare a subvenţiilor - la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate nr. 704/23.12.2013, care va avea următorul cuprins: 

„B.   

(1) Valoarea subvenţiei de exploatare pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de 

delegat şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate acordate de către Municipiul Baia Mare delegatului este egală cu 

diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile activităţii de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Baia Mare. 

(2) Decontarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat şi 

sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate pe raza Municipiului Baia Mare se va face lunar, în baza facturilor emise de 

delegat către Municipiul Baia Mare, însoţite de Decontul justificativ.  

(3) Emiterea facturii se va face până la data de 30 a lunii curente pentru luna anterioară şi se va 

depune la registratura Municipiul Baia Mare, iar decontarea acestora se va face în termen de 

maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii.” 

 



 

 

Art. 3 Se abrogă art. 23 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013. 

 

Art. 4 Se modifică art. 24 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, care va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 24 

(1) Delegatul va plăti delegatarului o redevență anuală în cuantum de 50.400 lei, care se va achita 

lunar, în rate egale, la maxim 30 de zile de la expirarea lunii în curs, pe întreaga perioadă contractuală. 

(2) Pentru anul 2014, redevența în cuantum de 50.400 lei se va achita până la data de 31 ianuarie 

2015.” 

 

Art. 5 Se introduce un nou articol 34
1 

în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, care va avea următorul cuprins: 

 

Art. 34
1
: 

„În cazul în care orice prevederi ale prezentului contract devin discordante cu reglementările sau 

legislația națională ori a Uniunii Europene, contractul poate fi modificat. Acest lucru nu va afecta 

valabilitatea altor clauze ale prezentului contract. Părțile vor modifica acele clauze contradictorii în 

sensul scopului prezentului contract, cât mai repede posibil.” 

 

Art. 6 Se modifică Anexa nr. 1 - Programul de transport public local de persoane prin curse regulate 

de pe raza unităţilor administrativ teritoriale membre ale A.D.I. <ZONA METROPOLITANĂ BAIA 

MARE> pe perioada 2014-2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, în ceea ce privește liniile de transport nr. 

3/11, 51(50), 54, 32 și 34 aferente serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

din Municipiul Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Adunării generale a A.D.I. <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE>  nr. 3/09.09.2014, anexă care se atașează la prezentul Act adițional 

și face parte integrantă din acesta. 

 

Art. 7 Restul articolelor și anexelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013 rămân nemodificate. 

 

Prezentul Act adiţional a fost încheiat azi 09 septembrie 2014 în două exemplare, câte un exemplar 

pentru fiecare parte. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013. 

 

 

DELEGATAR,       DELEGAT, 

Preşedinte,       Director general, 

Cătălin CHERECHEŞ      Ion POP 

 

………………………….     ………………………….. 



 

 

Anexa – conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Adunării generale a A.D.I. <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE>  nr. 3/09.09.2014 

Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale A.D.I. <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> pe perioada 

2014-2019, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a A.D.I. <ZONA METROPOLITANĂ BAIA 

MARE> nr. 3/23.12.2013 – Anexa nr. 6 și  Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităților administrativ teritoriale membre ale 

A.D.I. <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE, modificat prin Hotărârea Adunării generale a A.D.I. 

<ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 2/19.08.2014, în ceea ce privește liniile de transport 

nr. 3/11, 51(50), 54, 32 și 34 aferente serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate din Municipiul Baia Mare, se modifică astfel: 

1.1 Se introduc curse suplimentare pe linia 3/11 de la Unic spre Urbis în următoarele intervale orare: 

5,00; 5,25; 6,10; 7,15; 7,20; 7,25; 13,05; 13,10; 13,35; 21,05; 21,15; 21,20.   

1.2 Linia de troleibuz nr. 51 devine linia nr. 50 și va avea următorul traseu și grafic de circulație: 

Linia 

Nr. 

staţii/sens 

Lungimea 

Traseu Capaci

tate 

(nr. 

locuri) 

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7) 

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) 

Plecări de la 

capete de traseu 

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima 

......50....... 

......10....... 

..11000m.. 

Dus: Urbis - 

Pţa. 

Revoluţiei – 

Gară  

Întors: Gară 

- Pţa. 

Revoluţiei - 

Urbis 

Cap.1 Urbis 

Cap.2 Gară 

  100 - ( - ) 10(15) 

6(4) 

10(15) 

6(4) 

10(15) 

6(4) 

10-15(20) 

6(3) 

15(20) 

5(3) 

15(20) 

5(3) 

4:40 

5:00 

22:30 

22:50 

Curse suplimentare de la Gara CFR spre Piața Izvoare sau Urbis: 5,10; 5,20; 6,20; 6,25; 7,15; 7,20; 7,25; 

11,25; 13,10; 13,15; 15,10; 15,15; 15,20; 15,30; 16,35; 17,45 în zilele lucrătoare. 

 

1.3 Se introduce o nouă linie de troleibuz nr. 54 și va avea următorul traseu și grafic de circulație: 

Linia 

Nr. 

staţii/sens 

Lungimea 

Traseu Capaci

tate 

(nr. 

locuri) 

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7) 

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) 

Plecări de la 

capete de traseu 

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima 

..... 54...... 

.....18........ 

..17000m.. 

Dus: Auchan 

(Real)  – 

Gară – 

Grănicerilor 

– Mihai 

Eminescu – 

Piața Izvoare  

Întors: Piața 

Izvoare - 

Mihai 

Eminescu – 
Grănicerilor 

  100 - ( - ) 15(30) 

5(2) 

15(30) 

5(2) 

15(30)

5(2) 

15(30) 

5(2) 

15(30) 

5(2) 

15(30) 

5(2) 

5:30 

5:00 

23:00 

22:25 



 

 

– Gară - 

Auchan 

(Real) 

Cap.1 

Auchan 

(Real) 

Cap.2 Piața 

Izvoare 

Curse suplimentare de la Piața Izvoare la Kaufland 2: 6,25; 10,00; 12,00; 14,40; 16,30; 20,10; 22,30 în 

zilele lucrătoare și 6,25; 12,30; 16,30 în zilele nelucrătoare. 

 

1.4 Se introduce o nouă linie de autobuz/microbuz nr. 32 și va avea următorul traseu și grafic de 

circulație: 

Linia 

Nr. 

staţii/sens 

Lungimea 

Traseu Capaci

tate 

(nr. 

locuri) 

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7) 

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) 

Plecări de la 

capete de traseu 

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima 

..... 32....... 

......5....... 

...5000m... 

Dus: Piața 

Izvoare – 

Mihai 

Eminescu – 

Stația 

Electrică nr. 

3  

Întors: 
Stația 

Electrică nr. 

3 – Mihai 

Eminescu – 

Piața Izvoare 

Cap.1 Piața 

Izvoare 

Cap.2 Stația 

Electrică nr. 

3 

  15 - ( - ) 180(-) 

1(-) 

180(-) 

1(-) 

120(-) 

1(-) 

120(-) 

1(-) 

180(-) 

1(-) 

-(-) 

 

7:20 

7:30 

20:20 

20:30 

Curse suplimentare pe linia 32 de la Piața Izvoare pe str. Mihai Eminescu, Stația Electrică nr. 3: 4,20; 5,20; 

6,35; 8,30; 12,15; 14,35; 14,40; 15,45; 16,45; 18,30; 20,10; 22,35; în zilele lucrătoare, 6,15; 12,05; 14,15; 

20,05 sâmbăta și 6,30; 12,05; 16,30; 20,05 duminica. 

 

1.5 Se anulează linia nr. 34. 

 

 

DELEGATAR,       DELEGAT, 

Preşedinte,       Director general, 

Cătălin CHERECHEŞ      Ion POP 

 

………………………….     ………………………….. 

 

 


