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 Compartiment Guv. Corporativă 
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              Către, 

                   U.A.T. Sânmihaiu Român  

                      Strada Principală, nr. 1                 

                       307380, jud. Timiș 

 

   

 

Referitor la: factură diferențe de tarif pentru perioada 20.10.2020-31.10.2020  

 

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,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, formulează prezenta  

 

             NOTIFICARE DE PLATĂ  

 

Prin care se notifică debitorul U.A.T. Sânmihaiu Român, la executarea integrală și imediată a 

următoarelor obligații:  

 

➔ Diferențe de tarif perioada 20.10.2020-31/10.2020, conform facturii serie FSM, nr. 

2020578/03.12.2020, valoare 15.714,00 lei – având scadență la data de 08.01.2021, 

datorate de către debitor în temeiul contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020  

 

Entitatea contractantă A.D.I. S.M.T.T exercită drepturile și execută obligațiile izvorâte din  

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020  încheiat cu operatorul de transport 

S.T.P.T. în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre .  

În conformitate cu art. 10.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 – „UAT 

se obligă să achite entității contractante factura în termen de maxim 30 zile de la data primirii 

facturii” (conform art. 6 din  Legea nr. 72/ 2013). 

Deoarece până în prezent debitele restante mai sus menționate nu au fost plătite, entitatea 

contractantă somează debitorul la executarea integrală și imediată a obligațiilor scadente. 

Pentru a evita aplicarea penalităților de întârziere, vă notificăm să efectuați plata 

facturilor restante până cel târziu la data de 19.05.2021. 

Prezenta  notificare  constituie  somație  de  plată,  debitorul  fiind  de  drept  în  

întarziere,  conform art. 1522 din Codul civil, coroborat cu celelalte dispoziții legale în 

vigoare. Entitatea contractantă atenționează debitorul – U.A.T. Sânmihaiu Român asupra 

faptului că, în cazul neachitării integrale și imediate a debitelor restante notificate este 

îndreptățit să dispună recuperarea debitelor restante, precum și a daunelor-interese 

corespunzatoare, folosind în acest scop toate mijloacele legale de care dispune, inclusiv 

solicitarea concursului instanțelor competente și a executorilor judecătoresti, toate cheltuielile 

ocazionate de aceste demersuri urmând a fi suportate integral de către debitor. 
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 Redactată și semnată astăzi, 13.05.2021, la sediul entității contractante, în două 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

   

          

          Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                   Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                              jr.Rotaru Andreea 
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