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Compartiment Guv. Corporativă 

Nr.    143  /26.04.2021                                                                                                               

                                                   

           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67 

                     300152, TIMIȘOARA 

 
Referitor la: îmbunătățirea calității serviciului de transport public local de persoane în 

aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T.  – cu privire la deschiderea punctului de 

distribuție a titlurilor de călătorie din localitatea Moșnița Nouă.  

 

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 

 

 În baza următoarelor dispoziții contractuale : 

• Art. 13.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, conform 

cărora: „Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare 

a titlurilor de călătorie. În acest sens, operatorul se obligă să asigure emiterea 

titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu preverile din 

anexa nr. 6.3 ( Lista chioșcurilor); 

• Art. 17.2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora: „entitatea contractantă prin echipele de control, are obligația să verifice 

și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport 

călători efectuat în baza prezentului contract de către operator, inclusiv a 

vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de operator, în prezenta 

unui reprezentant al acestuia”; 

• Art. 17.2.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora: „entitatea contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru 

remedierea oricărei încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din prezentul 

contract, instrucțiuni obligatoriu a fi aplicate de la data înregistrării acestora la 

sediul social al operatorului”;  

• Art. 17.2.8 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora:  „entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca 

urmare a neîndeplinirii indicatorilor de calitate și performanță de către operator 

și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul contract”, 

Și având în vedere: 

• solicitarea U.A.T. Moșnița Nouă nr. 30116/11.12.2020 prin care se cere 

comunicarea datei la care va deveni funcțional chioșcul din localitatea Moșnița 

Nouă 

• Notificarea nr. 563/28.01.2021 din partea entității contractante, în calitate de 

autoritate publică locală de transport - în conformitate cu prevederile legii nr. 

92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale 

• Programul de măsuri nr. 564/28.01.2021 elaborat în scopul îndeplinirii 

solicitărilor din notificarea antemenționată 
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Luând în considerare faptul că, până la data prezentei nu s-a operat deschiderea 

punctului de distribuție a titlurilor de călătorie din comuna Moșnița Noua, 

Vă notificăm să vă îndepliniți obligația de a deschide punctul de distribuție a 

titlurilor de călătorie în localitatea Moșnița Nouă  în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data primirii prezentei notificări.   

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că refuzul adoptării unor  

programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea 

indicatorilor de performantă asumați prin contract, atunci când acest lucru este necesar 

potrivit prevederilor contractului conferă entității contractante dreptul să rezilieze contractul, 

cu respectarea procedurii menționate la pct. 21.7 – astfel cum rezultă din textul articolului nr. 

21.4 lit. c) din contract.  

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit. a) „Operatorul 

este obligat la plata de despăgubiri către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea 

obligațiilor asumate prin prezentul contract, după cum urmează:  

a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către 

entitatea contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor 

efectuate privind modul de executare a contractului sau evaluării modului 

de realizare a operării.” 

           Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm imperativ să vă conformați față de 

dispozițiile prezentei notificări, pentru evitarea aplicării sancțiunilor prevăzute în contract. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare.  

   
    

 

 

 

 

 

 
DIRECTOR GENERAL                                 Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                 jr.Rotaru Andreea 
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