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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 125/19.04.2021                                                                                                             

                                               

                                                                      

 
           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 raportarea evenimentelor de circulație  

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:  

1. Art. 16 alin. (7) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sunt 

obligate să înfiinţeze, în baza mandatului primit, servicii, compartimente cu rol de 

autorităţi locale de transport prin care să autorizeze, să organizeze, să coordoneze şi să 

controleze prestarea serviciului public de transport local de persoane prin servicii 

regulate desfăşurat pe raza teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre” , 

2. Art. 18 alin (1) lit. c) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Autorităţile 

administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte 

forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii 

de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de 

transport local şi judeţean, au următoarele drepturi:  c) să verifice şi să controleze 

periodic modul de realizare a serviciului public de transport local şi judeţean”,                 

 În temeiul art. 8 lit. t) din Regulament conform căruia: „Operatorul de transport are 

următoarele obligații: t) să asigure prestarea serviciului de transport în condiții de regularitate, 

continuitate, siguranță și confort, pentru toate traseele de transport prevăzute în programul de transport 

al Societății Metropolitane de Transport Timișoara.” 

  Luând în considerare următoarele dispoziții ale contractului de servicii publice nr 

1812/22.07.2020 : 

1. Art. 17.2.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„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.” 

2. Art. 16.10.30 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul are obligația să efectueze, după informarea și aprobarea prealabilă 

Entității Contractante, în maxim 3 ore, modificări temporare, precum suspendări, 

limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea unor 
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trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii, incidente, 

accidente rutiere/ feroviare sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică 

rutieră. În cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare 

astfel încât să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători, dar numai 

sub condiția informării și aprobării Entității Contractante”.  

 

 Entitatea contractantă a procedat la efectuarea de controale ale modului de realizare a 

serviciului de transport public local în data de 08.04.2021, în intervalul orar 10:00-11:00, stația Traian 

Grozăvescu. Ca urmare a acestor controale, au fost constatate evenimente de circulație care au 

determinat abateri de la respectarea programului de transport si care nu au fost comunicate entității 

contractante.  

 Pentru evitarea aplicării de sancțiuni, vă solicităm să vă conformați față de dispozitiile 

contractului de servicii publice 1812/22.07.2020 și să anunțați în termenul prevăzut de acesta toate 

evenimentele de circulație la următoarele adrese de email: relatii.publice@smtt.ro sau office@smtt.ro.  

 

 

 

 Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

DIRECTOR GENERAL      Șef Conp. Guv. Corporativă  

Dr. Ing. GOIA IOAN                                    Jr. Rotaru Andreea 
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