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Act adițional nr. 12/31.08.2018 

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

regulate nr. 704/23.12.2013 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 

public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare  începând cu data de 1 septembrie 2018 

 

 

 

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 Cătălin 

CHERECHEȘ, având funcția de Președinte al Asociației, pe de o parte, în calitate de delegatar, 

denumită în continuare Autoritatea Contractantă, în numele și pe seama unităților administrativ 

teritoriale membre 

 

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: 

-  HCL Baia Mare nr. 496/ 29.08.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 12/31.08.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru 

serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare; 

 

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, 

 

 

Părțile hotărăsc: 

 

Art.1 Se modifică tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza 

Municipiului Baia Mare începând cu data de 1 septembrie 2018, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA 

MARE> nr. 12/31.08.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 

public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare, care se atașează la prezentul act adițional. 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro


Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului act adițional, se modifică Anexa 

nr. 7 (tarifele) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 

704/2013 și își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare prezentului act adițional. 

Art.3 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 adițional a fost încheiat azi, data de 31 august 2018, în două exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte.  

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. 

 

DELEGATAR,       DELEGAT, 

Președinte,        Director general, 

Cătălin CHERECHEȘ      Ion POP 

 

………………………….      ………………………….. 



(Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 12/31.08.2018) 

 

Tarife la transportul public local de călători din Municipiul Baia Mare valabile 

începând cu data de 1 septembrie 2018 

 

Nr. 

crt. 
I. BILETE VALABILITATE 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

1.  Bilet pe raza Municipiului Baia Mare  60 minute 2,5 

2.  Bilet pe raza Municipiului Baia Mare  1 zi 10 

3.  Bilet Suprataxă   80 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE VALABILITATE 

Tarif propus lei  

tva 19% inclus 

1.  Abonament Baia Mare, unic pentru tot 

Municipiul Baia Mare 

1 lună 65 

2.  Abonament Baia Mare, unic pentru tot 

Municipiul Baia Mare, reducere 50% 

1 lună 32,5 

3.  Abonament Baia Mare, unic pentru tot 

Municipiul Baia Mare 

3 luni 180 

4.  Abonament Baia Mare, unic pentru tot 

Municipiul Baia Mare 

6 luni 300 

  

III. Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport 

public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul 

respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de 

transport, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare. 

IV. Angajații Primăriei Baia Mare, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă și 

ale Acordului colectiv de muncă, beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane în 

Municipiul Baia Mare. 

 

 

 


