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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300152, TIMIȘOARA
În atenția : D-lui director general ing. BITEA FLORIN NICOLAE

Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de
Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Carol I, nr.5, județ Timiș, având CUI
RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. GOIA IOAN în calitate de Director General, vă
transmitem următoarea
NOTIFICARE
Cu privire la documentația aferentă eliberării licențelor de traseu
Având în vedere următoarele prevederi legislative:
1. Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale conform căruia:
„Autorităţile administraţiei publice locale, judeţene, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativteritoriale, în baza mandatului primit, sunt autorităţi de reglementare locale în
domeniul serviciului public de transport local şi judeţean şi prin autorităţile de
autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii
autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate
sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr.
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin
prezenta lege.”
2. Art. 20 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale conform căruia:
„Autorităţile locale de reglementare au, în principal, următoarele atribuţii: b)
emit licenţe de traseu în serviciul public de transport local şi judeţean de
persoane prin curse regulate, după caz”.
Având în vedere următoarele dispoziții contractuale:
1. Art. 16.1.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform
căruia: „Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate
autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători
eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare”
2. Art. 16.1.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform
căruia: Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență
de traseu valabilă pentru fiecare autobuz, respectiv autorizație de transport
pentru transportul cu tramvai sau troleibuz, folosit în realizarea Serviciului
public de transport călători.
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Luând în considerare faptul că, la data de 14.04.2021, în documentele depuse în
vederea eliberării licențelor de traseu figurează inspecțiile tehnice periodice ale mijloacelor de
transport în comun expirate, precum și copiile conforme ale acestora,
Vă solicităm, ca, până la data de 23.04.2021 să ne comunicați copiile taloanelor și
copiile conforme ale ispecțiilor tehnico-periodice valabile pe următoarerele adrese de email:
relatii.publice@smtt.ro si/sau office@smtt.ro .

Vă mulțumim pentru colaborare.
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