CONTRACT PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICBJUJI DE
TRANSPORT PIJBUC LOCAl" DIN MUNIClPlTTL BAIA MARE
L

Nr. .1,
,.
din ...L>C--'-~ ..•... _•.•.~._•._ ... Jnc.l;eiat la s~diul Primăriei Municipiului Baia lvlare
Str. Gheorghe Şincai nr. 37

CAPITOLUL 1:

Părţile

contractante

COllsiJiul Local al municipiului Baia l\1.~ITC, cu sediul in B"ia )\1are, SIr. Gh. Şincai 11r.
37, judeţul Maramureş reprezentat prin Anghel Cristian ' primar, În calitate dc wnccdcnt, pc
de o parte, şi
Opemto.rul de transport S.C. URIHS S.A., cU sediul În Baia Marc, str. lll'"tartie nr. 3,
sub nI'. 124/120/24.02.1998 Ia Registrul Comerţului Maramureş
având contul 251 ] .1-2()J /ROL, dechis la n.c.R. Baia Mare, codul unic de Înregistrare
1102510004, reprezentat legal prin director general Robaş Dumitru, în calita1c de concesionar
pe de altiI parte.

judeţul Maramureş, 'Inregistrat

CAPITOLUL II:

Obiectul contractului de conccsiune

Art.1.
1,1.

Obiectul contractului de cOllccsiu.ne C5k:

\

a) Efectuarea llunsportului public loeâÎ de călători pc raza munidipiului Baialvlme,
eu mijloace de transpOJi speeif1ce prevăzute în (lege, respectiv troleibuze, futobuze, mierobliZe
sau minibuze, con1orm prevederilor stll:lUlât.•.e .il1 0\.lieetl'UI de sarcini al.1CX.ă laprezentul contract;

Obţinerea

şi ('x'iJJo4~abU~lo~arlinând

b)
dreptului de utilizare
patrimoniului
Municiphllui Baia l'vfare, constând în mijloace. de tmnsp6îtîn comun, respectiv troleibuze,
autobuze, mierobuze sau minibliZe, şi/sau a infrastOlcturii aferente, confi:)rm allexc.i la prezentul
contract, în conformitate en obiectivele concedcntuluL

1.2.

Obiectivele concedcntului:

a) Dezvoltă, promoveazii catitate"l şi efieieula tr(lDsportul(li public local dc calatori
în scopul asigurări! mobilitaţii populaţiei in funcţie de necesitaţile acesteia şi de dezvoltarea
economică. a localităţii;
b) Stabileşte stmctura reţelei de trasee pentru transport de ealători în funcţie de
dezvoltarea economică a localităţii, în coneordmlţit cu cererile de transport stabilite pc bazH
studiilor de mobilitate a populaţiei;
c) PăStrează prerogativele privind prolYJ()Var<;4 pl,Hticilor şi strategiilor de r1ezvolhu'c
a transportului public local de călători;
d) Orgarlizeaz.ă. reglementcazii, e()Jitro1t••ză şi monitorizează transportul public local
de călători pe raza municipiului Baia Mare, în conformitate cu reg!ementi\rik in vigoare;
e) Urmăreşte ca explMltarea bunuril(}T conecsionate să se realizeze in condiţii care S<~
asigure executarea transportului public local de e;.llători în condiţii dc regularitate, siguranţă şi
conl(Jrt pe întreaga durată il contractului de eoncesiune;
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J) AsiguriI modernizarea injj-;lstruelurii afcrcmc transportului public local ck
cltlatori, care să se realizczc in conformitate cu rcglcmenrăriJc urbanistiee in vigoarc;
g) A~igllra. protecţia socialil a grupurilor de persmme def~lvorÎ1:atc prin acordarea de
subvenţii şi faciliUlţÎ.

1.3.

În derularea contractului dc cOIlCCSiUllCCOncc.siollllrul va utî!iL:t urmăIOllrdc
categorii de bunurî:

Bunuri de retur; bunurile aparţinLlnd dOJm;niului public al municipiului Baia Mare,
baza lnaterialii pentru intreţinerea, repararea şi parc·area mijlo;Jcelor de transport detinute,
reţeaua electrică pentru trolcih\l7,c şi sistemul energetic aiereiit transportului eleetric, eOlllbnn
protocolului de predare primire încheiat între conccdent şi eoncesiorulL
Bunuri le pe care coneesionarul activităţii de tnmsport le reaHzcazI\ din lc)]]durî
proprii ri'imân in proprietatea acestuia pe ioatil durata contrdetului de {;onee5iune, precum şi dupi;
expirarea acestuia.

CAPITOLUL III:

Durata contractului

Art.2,
2.1. DUtllt,} contractulUI de COIlCCSIUllC cste de 10ani şi acesta iniră în vigoare o dată
cu semnarea lui de către ambele piirţi.
2.2. Caietul de sarcini şi anexele ('are fac parte integrantă din contractul de conccsiune,
din care decurg ;;i dectde economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor
părli

2.3. La expirarea durafei contractului de conccsiune va avea loc o licitaţie la care
cOJlcesionaru!,. aviind drept de precmţiunc,. îşi poate reînnoi contractul.

CAP1TOLUL IV:

Preţuri,

tarife,

subvenţii şi

alte I,rcvcderi financiare

Art. 3, Conecsionarul datoreazi\ o redevtmţă în sumă fixă de 2.178.121,382 lei
pe an, cu rcgularir.luc în al 1O·lea an de eonccsiune.
Art, 4. Rcdevcnţn va t1 virat;'! În contul R084TRE243621220207XXXXX
deschis la Trczorcriu Baia lv1are la dispoziţia cOrlc;edentll!ui.
Ari. 5, NeviIarca sumelor datorate la data şi în condiţiile prevăzute la art. 4 atrage
penalităţi în valoare de 0,5% pentru liecare zi de întLlrzierc asupra ~umei datorate, neputând
depăşi nivelul maxim stabilit la data aplicării prin rlormativele financiare în vigoare.
Art. 6,

Dacă întârzierca virării sumelor datorate este mai mare de

termenul scadent
nouă Înţelcgere

45 zile Jaţi\ dc

şi dacă în această perioada nu este invocată forţa majoră sau nu
între părţi, concedcntul poate îniţia instituirea procedurii de

contractului de eQncesiune, cu notit1earea acestei

intenţii către

1.I15h

intervine ()
rcziHere a

wl\cesÎonar.

Art. 7, Coneesionarul este ăutodzat să perceapă de la beneficiarii transportului
contravaloarea serviciilor prestate pe bază dc legitimatii d,;, călătorie valabile h, tarifele in
vigoare., negociate confom1 metodologiei prevăzute de reglementările legale. La data încheierii
prezentului contract de eOllcesiunc suntm vigoare: tarife!c aprobatc prin Il.C.L. nr. 462/2004.
Art. 8,
8.1, Stabilirea sau ll1odifie·area tarifelor sc va face c\\ respeClarea prevederilor lcgaIetn
vigo;Jre la data respectiVă.
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după caz, dreptul de preemţiune, )1) cazulprdungirii contractului de cOllccsiune a
serviciului de transport public local de ciilălori;

CAPITOLUL XII:

l)ispoziţiifînalc

Art.23.
Prezentul '~OlJtract de CQlJceshme arc la ba:.d! următoarele documcnte de rcfcrlnţiL
a)
b)
c}
el)
o)

t)

Legea serviciilor publice de gospodiirie cOOlllnaJă nr. 32M2001, cu modificările
ull{)rioarc;
Legea administraţiei publice locale !lI'. 215/2001, cu modifîdirfle ulterioare:,
Ord()flanţa GuvernuJui nT. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public
local de călători, aprobată cu modificări prin Legea I1L 28412002;
Legea ill. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Hotăr:1.rca Guvernului nI'. :n6/1999 pentru aprobarea Normelor metodologicecadrtl de aplicare a Legii !lI'. 219/1998 privind r<;;gimul eoncesiunijor, eu
modIficările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului llr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobal1J cu
modificări prin Legea DL 10512000, cu modiHcArilc ulterioare.

Ar!. 24.
24.1. ModitJl,area prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional
incheiat intre parti

24.2. Concedontul poate modifica unilateral partea reglementară a pre7.entului COl1tracl.
de conccsiuno numai din cauze justificate, cu notifJcarea prcalabilii a
concesionamlui.

Art. 25.
25.1. Prezentul contntd de eoneosiuno, împreună eu c,liewl de sarcini şi anexele care f1tC
parte intognmUi din acosta,

reprezintă voinţa părţilor.

25.2, Prez.entul contract de concesiune intră în vigoare începilnd cu data de
01 IANUARIE 2005 şi a lbst Încheiat in 4 exemplare.

COllccdcnt: CONSlLI~<L I.0S.,l;7~"L Mt'NICIPIULlil BAI"- MARE, reprez.cntal prin
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ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul nr, '24978 din 16,11,2004
Între:
MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul În Baia Mare, Str, Gheorghe Şincai, nr.
37 . judeţul Maramureş,
telefonlfax 0262/211001, 0262/212332, cod fiscal
3627692, cont trezorerie RO'f2TREZ 43621300205XXXXX, reprezentat legal
de PRIMAR prin Viceprimar desemnat, ISTVAN LUDESCHER, În calitate de
CONCEDENT, pe de o palie
şi

se

URBIS S.A., cu sediul În Baia Mare, str. 8 Mariie m. 3, judeţul Maramureş,
m, de Înmatriculare la Registrul Comerţului Maramureş J241120124.02.1988, cod
unic de înregistrare 1102510004, cont bancă BCR Baia Mare 251'U-20,1IROL,
reprezentat legal prin DIRECTOR GENERAL, Daniel Puiu, Tn calitate de
CONCESIONAR, pe de alta parte
a intervenit următorul act adiţional:

Art. 1.
Ari, 2, pct. 2.1. din contractul nI'. 24978 din 1El:l1.2004 se
avea

modifică şi

va

următorul conţinul:

,. Durata contractului de conc0siune pentru serviciul de transport public local cu
autobuze se prelungeşte cu o perioadă de 4 ani Începând cu 01.0'1.2011 ,.
" Contractul de concesiune pentru serviciul de transport public local cu troleibuze
val?bilitatea până la data de 3'1.12.2014 "

Îşi păstre;W3

Art. 2.
Art. 3 din contractul nr 24978 din 16.1'1,2004 se modifică şi va avea
continut:
" Concesionarul datorează o redevenţă In sumă fixă de 217.812, 13 lei pe an, cu
rerJularizare În al 10~lea an de concesÎune. Redevenţa se plăteşte lunar la maxim
30 zile de la expirarea lunii In curs."
următorul

Ari:. 3.

Art. 8. din contractul m. 24978 din 16.11.2004 se completează cu pcL 8.3
8.4 Care vor avea următorul conţinut:
8.3 " Valoarea subventiei acordate de către concedent concesionarului este
egală cu diferenţa dintre' cheltuielile şi veniturile activităţii de transport public tocal
de călători prin curse regulate pe raza municipiului Baia Mare, În limitele
bugetulUi local aprobat. Neachitarea diferenţei dintre cheltuielile şi veniturile
activităţli de transpOii public local de călători prin curse regulate pe raza
municipiului Baia Mare dă dreptul concesionarului să ceara renegocierea
prevederilor contractuale."
8.4 " Concedentul va achita deconturile lunare În termen de maxim 30 de zile de
la data depuneri! lor."
şi

Ati. 4.

Toate celelalte prevederi ale contractuluI nr. 24978 din 16.11.2004 rămăn

nescl1imbate.

Părlile au înteles să încheie astăzi, __.•,..'.... ,..''---'...:.. c;;'-. prezentul act adiţional în trei
exe;nplare, două pentru concedent şi
pentru concesionaL

CONCEDENT

MUNICIPIUL BAiA MAHE

CONCESIONAR

se

URBIS SA

