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Comp. Guv. Corporativă 

Nr.201 /11.06.2021                                                                                                           
 
 
                                     Către, 

                                                SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                                                BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67 

                                                300473, TIMIȘOARA 

 

 

 În atenția: conducerii operatorului de transport S.T.P.T.  

 Referitor la: valoarea contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, valoarea 

garanției de bună execuție a contractului, modificarea numărului total de kilometri 

planificați anual – conform actului adițional înregistrat cu nr. 3469/11.06.2021  

          

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 modificările survenite ca urmare a încheierii actului adițional înregistrat cu nr. 

3469/11.06.2021, având număr de înregistrare la operatorul de transport S.T.P.T. 

12584/11.06.2021.  

Având în vedere următoarele dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020: 

1. Art. 3.2. din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2021 conform căruia: „Valoarea 

anuală estimată (VAE) a prezentului contract este de 84.993.287,01 lei la care se adaugă TVA și 

este obținută astfel:  

VAE (1 an) = total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport + profit rezonabil. 

total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport = costurile eligibile estimate 

pentru fiecare mod de transport: autobuz, troleibuz, tramvai și hidrobuz tip catamaran.” 

2. Art. 3.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „...Valoarea 

totală estimată a contractului va fi actualizată periodic în funcție de criteriile stabilite și de 

modificările programului de transport.” 

3. Art. 9.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul 

este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, în contul Entității Contractante, 

garanția de bună execuție în cuantum de 0,1% din valoarea prezentului  Contractului.” 

4. Art. 9.4 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Garanția de 

bună execuție se actualizează anual cu rata inflației și se reîntregește trimestrial de către Operator, 

până la data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru. În caz contrar, Entitatea Contractantă va încasa 

suma datorată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport, fără alte 

formalități prealabile.” 

5. Art. 15.3.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Numărul 

total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 

10% în plus sau 20% în minus”.  
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Vă notificăm asupra faptului că, în urma încheierii actului adițional 3469/11.06.2021 la 

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 și a modificării numărului total de kilometri 

planificați anual, valoarea anuală estimată a contractului s-a modificat valoarea de 

87,249,301.73 lei.  

 

De asemenea, ținând cont de această modificare a valorii contractului, valoarea 

garanției de bună execuție a contractului s-a modificat, iar suma datorată cu titlu de garanție 

de bună execuție este în cuantum de 87,249.30 lei, calculată conform formulei specificate în 

art. 9.2 din contract. În acest sens, operatorul de transport are obligația reîntregirii garanției 

de bună execuție a contractului până la data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, motiv 

pentru care vă solicităm să procedați la reîntregirea acesteia până la data de 15.07.2021, în 

caz contrar aplicându-se prevederile art. 9.4 din contract.  

 

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, raportat la numărul total inițial de 

kilometri planificați, numărul acestora s-a modificat la 9,669,667.34 km rezultând o majorare 

cu 4,60% numărului total de kilometri planificați  anual.  

 

Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR GENERAL                 Șef Comp. Guv. Corporativă         

  Dr. Ing. Ioan GOIA                                                                             jr. Andreea Rotaru 
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