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Act adițional nr. 9/30.03.2017 

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

regulate nr. 704/23.12.2013 privind prelungirea cu 3 luni a duratei actului adițional nr. 7/2016 la 

Contractul de delegare, referitor la serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate prestat în Comuna Coaș de către operatorul S.C. URBIS S.A. 

 

 

 

Încheiat între: 

 

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

str. Gheorghe Șincai nr. 37, județul Maramureș, cont RO47RZBR0000060008051323, deschis la 

RAIFFEISEN BANK, Sucursala Baia Mare, CIF 18789927, reprezentată prin Domnul Marinel ROB, 

având funcția de Viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Baia Mare, pentru Președintele 

Asociației, pe de o parte, în calitate de delegatar, denumită în continuare Autoritatea Contractantă, 

în numele și pe seama Comunei Coaș, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 

13/ 16.03.2017 privind prelungirea actului adițional nr. 7/28.10.2016 la contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 704/2013 în Comuna Coaș 

 

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, județul/sectorul Maramureș, reprezentată prin Domnul Ion 

POP, având funcția de Director general, pe de altă parte, în calitate de delegat, denumit în continuare 

Operatorul, 

 

 

Ca urmare a: 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 5/27.03.2017 privind aprobarea prelungirii actului adițional 

nr. 7/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 

704/2013 privind comuna Coaș, până la data de 30 Iunie 2017, sub condiția încheierii între UAT 

Comuna Coaș și S.C. URBIS S.A., până la data de 30 Martie 2017, a unui Acord de eșalonare a plății 

facturilor restante privind subvenția de exploatare aferentă lunilor noiembrie 2016, decembrie 2016 și 

ianuarie 2017 în valoare de 51.483 lei, datorată de către UAT Comuna Coaș operatorului de 

transport public S.C. URBIS S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 13/ 16.03.2017 privind prelungirea actului 

adițional nr. 7/28.10.2016 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

călători nr. 704/2013 în Comuna Coaș, pentru perioada Aprilie – Iunie 2017, cu posibilitatea 

eșalonării plății facturilor restante privind subvenția de exploatare; 

- Acordul de eșalonare a plății facturilor restante privind subvenția de exploatare aferentă 

lunilor noiembrie 2016, decembrie 2016 și ianuarie 2017 în valoare de 51.483 lei, încheiat între 

UAT Comuna Coaș și operatorul de transport public S.C. URBIS S.A., nr. 8695/29.03.2017, 

înregistrat la A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> sub nr. 2117/29.03.2017; 
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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, art. 8 din actul adițional 

nr. 7/2016 la Contractul de delegare nr. 704/2013, 

 

Părțile hotărăsc: 

 

Art.1 (1) Se prelungește durata actului adițional nr. 7/2016 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de călători nr. 704/2013 privind prestarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate în comuna Coaș, până la data de 30 Iunie 2017, în aceleași 

condiții contractuale. 

(2) Art. 8 alin. (1) din actul adițional nr. 7/2016 la Contractul de delegare nr. 704/2013, se modifică 

corespunzător. 

Art. 2 Restul articolelor, anexelor și actelor adiționale la 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, rămân nemodificate. 

Prezentul Act adițional a fost încheiat azi 30 Martie 2017 în trei exemplare originale, din care două 

exemplare pentru fiecare parte și un exemplar pentru comuna Coaș.  

Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

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

Prezentul Act adițional intră în vigoare începând cu data de 1 Aprilie 2017. 

 

 

DELEGATAR,       DELEGAT, 

p. Președinte,       Director general, 

Viceprimar desemnat cu atribuții    Ion POP 

de Primar al Municipiului Baia Mare 

dr. ing. Marinel ROB 

 

………………………….     ………………………….. 
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