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                                     Către, 

                                                SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                                                BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67 

                                                300473, TIMIȘOARA 

 

 

           

Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Simion Bărnuțiu, nr.21, județ Timiș, având CUI 

RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. Goia Ioan în calitate de Director General, vă transmitem 

următoarea  

 

NOTIFICARE 

 

Privind deschiderea punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie situate pe malul 

Canalului Bega și curățarea/igienizarea grupurilor sanitare, respectiv a spațiilor adiacente stațiilor 

de așteptare.  

 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local 30/29.07.2016 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării 

în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de 

transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice 

urbane a malurilor Canalului Bega" s-a încredințat operatorului de transport S.T.P.T. ( R.A.T.T. sub 

vechea denumire) administrarea sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega . 

Luând în considerare faptul că, în temeiul contractului aprobat prin hotărârea 

antemenționată, la art. 6.2 Drepturile şi obligaţiile administratorului lit.c) administratorul, în 

speță operatorul de transport S.T.P.T, are obligația „să execute la timp şi în bune condiţii, pe 

cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii, investiţii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte 

lucrări indiferent de natura acestora, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;”. De 

asemenea, la litera k) a aceluiași contract se precizează faptul că administratorul este obligat „să 

întreprindă toate demersurile necesare pentru asigurarea mijloacelor organizatorice, logistice, 

materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.” 

 Tinând seama de următoarele dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020:  

1. Art. 15.1.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul are dreptul și obligația de a administra componentele din sistemul de 

transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către  

unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară: 

2. Art. 15.1.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:  

„Operatorul are obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține 

componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico- edilitare 

utilizate pentru efectuarea serviciului public de transport călători care sunt puse la 

dispoziția acestuia (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).” 
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3. Art. 13.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„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 prevederile din Anexa nr. 6.3 

(lista chioșcurilor)” 

 

 

Vă notificăm ca, până la data de 01.06.2021 să procedați la deschiderea tuturor punctelor 

de distribuție a titlurilor de călătorie situate pe malul Canalului Bega și, de asemenea, să efectuați 

curățarea și igienizarea grupurilor sanitare și a spațiilor adiacente stațiilor de așteptare– având în 

vedere faptul că, în acest moment grupurile sanitare se află într-o stare vizibilă de insalubritate, 

călătorii aflându-se în imposibilitatea de a le utiliza.  

 

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. Andreea Rotaru 
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