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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300473, TIMIȘOARA
În atenția : Conducerii S.T.P.T
Referitor la: Respectarea traseelor de regie
Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de
Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4 , județ
Timiș, având CUI RO25952775, reprezentată legal de Dr.ing. GOIA IOAN în calitate de
Director General, vă transmitem următoarea
NOTIFICARE
Cu privire la respectarea traseelor de regie în conformitate cu avizul Comisiei de
circulație nr. 011193/26.05.2011
Având în vedere următoarele:
1. Sesizarea domnului Marius Mihai Iancu, înregistrată la Primăria Municipiului
Timișoara cu nr. SZ2021-001366 – cu privire la disconfortul cauzat de
vibrațiile produse de circulația tramvaielor și a autobuzelor pe strada 1
Decembrie 1918
2. Solicitarea Direcției Poliției Locale înregistrată cu nr. 1082/23.02.2021
3. Adresa operatorului de transport înregistrată cu nr. 5060/09.03.2021
Luând în considerare analiza de specialitate efectuată la fața locului, în urma căreia sau constatat următoarele:
1. La trecerea autobuzelor sau a altor mijloace de transport cu tonaj ridicat prin
dreptul imobilului situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, se produc vibrații
cauzate de starea tehnică precară a părții carosabile. Pe de altă parte, în zona
respectivă accesul autobuzelor și a mijloacelor de transport cu tonaj ridicat este
interzisă, operatorul de transport neavând aprobat niciun traseu de acces sau de
retragere a autobuzelor prin zona respectivă, în conformitate cu avizul
Comisiei de circulație nr. 011193/26.05.2011.
2. De asemenea, s-a constatat că și la trecerea tramvaielor se produc vibrații,
cauza fiind uzura cumulată atât a liniei cale cât și a materialului rulant.
Analizând avizul pentru înființarea traseelor de regie și alimentare în vederea
desfășurării activităților de ieșire respectiv retragere în locațiile garajului de autobuze, a
depoului pentru troleibuze precum și în vederea alimentării cu combustibil
Vă notificăm ca, începând cu data de 29.04.2021, să respectați avizul menționat
anterior și să procedați de urgență la informarea personalului de bord cu privire la
traseele aprobate pentru acces și retragere din traseu aprobate de Comisia de circulație.
Nefiind un traseu aprobat de către Comisia de circulație, în zona respectivă accesul este
interzis.
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De asemenea, vă notificăm ca, în cel mai scurt timp posibil, să luați toate măsurile
pentru eliminarea uzurilor ondulatorii din linia cale și să întocmiți un program de lucru pentru
remedierea tuturor deficiențelor din întreaga rețea de linie cale din Municipiul Timișoara.
Totodată, vă solicităm să interziceți scoaterea în traseu a tramvaielor care prezintă
uzuri ale bandajelor roților elastice.
Vă aducem la cunoștință faptul că, în baza art. 17.2.7 din contractul de servicii publice
nr. 1812/22.07.2020, „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”.
În conformitate cu art. 17.2.12 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020
„Pe baza sondajelor, studiilor de piață, gradul de satisfacție a călătorilor și controalelor
efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator
pentru îmbunătățirea serviciului de transport local, aspecte utilizate în actualizarea nivelului
de calitate și performanță a indicatorilor respectiv actualizarea programului de transport al
Operatorului.”
Vă rugăm să aveți în vedere dispozițiile art. 22.3 din contractul de servicii publice nr.
1812/22.07.2020 conform cărora: „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;”
Vă mulțumim pentru colaborare.
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