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 Compartiment Guv. Corporativă 
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           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67 

                     300152, TIMIȘOARA 

 
Referitor la: Încetarea suspendării transportului public local de persoane pe traseul 

liniei M27 Timișoara-Ghiroda-Remetea-Ianov 

 

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 cererea membrului fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara U.A.T. Ghiroda – pentru reluarea 

transportului public local de persoane derulat pe ruta Timișoara-Ghiroda-Remetea-Ianova – 

linia M27 de către operatorul de transport S.T.P.T. – desemnat prin Contractul de Servicii 

Publice nr. 1812/22.07.2020 să presteze serviciul de transport public local de persoane în aria 

teritorială de competență a S.M.T.T.  

 
 Vă notificăm să vă îndepliniți obligația de a relua transportul pe ruta M27 începând cu 

data de 18.02.2021. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, în opoziție cu afirmațiile dvs. 

din adresa nr. 1605/25.01.2021, prin adresa nr. 471/26.01.2021 transmisă de către Entitatea 

Contractantă și înregistrată la Operator cu nr. 1829/27.01.2021,  vi s-au comunicat toate datele 

elementare de punere în aplicare a solicitării respective.  

Vă reamintim, așadar, următoarele:  

• Se va relua prestarea serviciului de transport public local pe ruta M27 cu un număr de 

șapte  curse în zilele lucrătoare, respectiv trei curse în zilele Sâmbătă, Duminică și 

sărbători legale, cu mențiunea că, în perioada vacanțelor școlare cursa cu plecare din 

Timișoara de la ora 12:00, nu se va efectua; 

• Plecările de la stația de capăt Piața Mărăști vor fi următoarele: 05:30, 06:30, 7:25, 

12:00, 14:30, 16:30, 18:30; 

• Stațiile de pe traseul Timișoara – Ianova vor fi următoarele: Piața Mărăști, Bastion, 

Badea Cârțan, Victor Economu, Arena Aqua, Ghiroda (DN6) – Privighetoarea 

(Remetea Mare) – Primăria Remetea Mare – Poliție (Remetea Mare) – Strada III – 

Ianova ( La Cruce) – Ianova (Centru). 

• Stațiile de pe traseul Ianova – Timișoara vor fi următoarele: Ianova (Centru), Ianova 

(La Cruce), Strada III, Strada I, Primăria Remetea Mare, Privighetoarea (Remetea 

Mare), Ghiroda (DN 6), Aqua Arena, Victor Economu, Badea Cârțan, Bastion, P-ța 

Mărăști  . 

• Având în vedere faptul că, în temeiul art. 23.1, „ orice modificare a Contractului este 

rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional”, acesta a fost 

încheiat în data de 23.12.2020, având aprobarea Consiliului Director al A.D.I. 

S.M.T.T.  în ședința din data de 23.12.2020.  
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• Reluarea prestării serviciului pe ruta M27 implică emiterea unei licențe de 

traseu – pentru eliberarea căreia aveți obligația de a face dovada plății taxei de 

eliberare licență.  
De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că în temeiul art. 15.3.3,  ”Operatorul are 

obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile calendaristice 

de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă”.  

Referitor la solicitarea dvs. de a vă transmite tipul autobuzului utilizat pe această rută, vă 

comunicăm faptul că acesta va fi un autobuz articulat.  

Totodată, vă înaintăm solicitarea ca, în perioada 03.02.2021-05.02.2021 să stabiliți efectuarea 

unei probe de traseu pentru ruta M27, cu un autobuz articulat, urmând ca A.D.I. S.M.T.T. să 

stabilească ora plecării în traseu 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate pentru 

derularea în condiții de normalitate a serviciului de transport public local de persoane, în conformitate 

cu dispozițiile Contractului de Servicii Publice nr. 1812/22.07.2020. 

   
    

 

 

 

 

 

 
DIRECTOR GENERAL                                   Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                              jur.Rotaru Andreea 
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