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Act adiţional nr. 3/11.02.2015 

 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. 2/05.02.2015, 

 

În conformitate cu prevederile art. 34 și 34¹ 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 alin. 9 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, cu următoarele: 

Art. 22 

Secțiunea A III-a 

(9) Operatorul SC URBIS SA va comunica lunar unităților administrativ teritoriale din Zona 

Metropolitană Baia Mare o situație centralizatoare privind veniturile și cheltuielile aferente 

acestor localități. Operatorul va efectua trimestrial regularizarea rezultatelor financiare 

înregistrate pe toate traseele din cadrul unităților administrativ teritoriale din Zona 

Metropolitană Baia Mare, adică Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, Dumbrăvița, Groși, Recea și 

Săcălășeni. Situația centralizatoare trimestrială va fi comunicată trimestrial unităților 

administrativ teritoriale sus menționate. 

În ipoteza în care vor rezulta diferențe negative dintre veniturile și cheltuielile aferente 

traseelor din cadrul unităților administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare, 
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adică Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, Dumbrăvița, Groși, Recea și Săcălășeni, operatorul SC 

URBIS SA își va eficientiza costurile până la eliminarea acestora. 

Art. 2 Restul articolelor 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 11 februarie 2015 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 

 

………………………….     ………………………….. 

 


