
Anexa nr. 4 la Contractul de delegare 

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE 

A BUNURILOR CONCESIONATE (DE RETUR) 

Părţile: 

1. 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 Cherecheș, având funcţia de Președinte al 

Asociației, pe de o parte, în calitate de delegatar, 

 şi 

2. 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 Ioan Pop, având funcţia de Director 

general, pe de altă parte, în calitate de delegat, 

Având în vedere că: 

La data de 23 decembrie 2013, Părţile au semnat Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi au convenit semnarea 

prezentului Proces verbal, după cum urmează: 

1. Prin semnarea prezentului proces verbal delegatarul predă, iar delegatul primeşte bunurile 

proprietate publică concesionate (de retur) din Anexa nr. 2, cu scopul de a-i da posibilitatea 

delegatului de a prelua şi presta serviciile în conformitate cu prevederile Contractului şi a 

Anexelor la contract. 

2. Delegatul primeşte dreptul de deţinere exclusivă şi dreptul de folosinţă pe durata 

Contractului asupra bunurilor înscrise în Anexa nr. 2 la Contract, dar nu şi dreptul de 

proprietate asupra acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul de proprietate asupra 

bunurilor înscrise în Anexa nr. 2 rămâne al membrilor direct implicaţi ai delegatarului pe 

toată durata Contractului. Delegatarul nu va avea totuşi dreptul de a deţine sau folosi bunurile 

înscrise în Anexa nr. 2 la Contract pe perioada în care acestea fac obiectul contractului de 

delegare a gestiunii. 

3. Delegatarul prin unităţile administrativ-teritoriale membre direct implicate ale acestuia 

declară că deţine în deplină proprietate bunurile înscrise în Anexa nr. 2 la Contract şi predate 

delegatului prin prezentul proces verbal, că acestea nu fac obiectul nici unui litigiu, 

revendicări sau altor acţiuni împotriva acestora, iar în cazul în care după intrarea în vigoare a 

contractului vor apărea astfel de situaţii, delegatarul va informa imediat delegatul şi va face 

toate demersurile în vederea menţinerii proprietăţii acestor bunuri. 

 



4. Prezentul proces verbal a fost încheiat şi semnat azi 23 decembrie 2013, în trei exemplare 

originale, două pentru delegatar şi un exemplar pentru delegat. 

 

DELEGATAR,     DELEGAT, 

  

PREŞEDINTE     DIRECTOR GENERAL 

 

Cătălin Cherecheș     Ioan Pop 

 

 


