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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 transmiterea informațiilor cu privire la cele 4 evenimente la care face referire
articolul de presă din data de 25.06.2021 de pe site-ul www.ziuadevest.ro .
Având în vedere articolul de presă publicat pe site-ul www.ziuadevest.ro în data de
25.06.2021, prin care este prezentat faptul că, din cauza deficiențelor de funcționalitate ale
sistemului de climatizare se creează disconfort în rândul călătorilor, articolul menționând faptul că
au existat 4 cazuri în care cetățenilor li s-a facut rău în mijloacele de transport din cauza căldurii
excesive și pentru care s-a solicitat intervenția serviciului de ambulanță.
Luând în considerare prevederile art. 8 lit. t din Regulamentul de călătorie în aria teritorială
de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara conform cărora: „Operatorul de
transport/ transportatorul autorizat are următoarele obligații:
t) să asigure prestarea serviciului de transport în condiții de regularitate, continuitate, siguranță și
confort, pentru toate traseele cuprinse în programul de transport al Societății Metropolitane de
Transport Timișoara.”
Având în vedere următoarele prevederi legislative în vigoare, în materia transportului public
local de persoane:
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”,
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Vă notificăm ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări
să ne transmiteți toate informațiile pe care le dețineți legate de cele 4 cazuri menționate de
articolul de presă amintit ( data producerii, ora, locația, mijlocul de transport, linia), pentru
care, în calitate de operator de transport ați oferit răspuns prin intermediul purtătorului de
cuvânt.
De asemenea, vă solicităm să ne prezentați argumentat motivele pentru care sistemul
de climatizare nu funcționează în mijloacele de transport respective, având în vedere faptul
că A.D.I. S.M.T.T., în calitate de entitate contractantă cu rol de autoritate locală de transport
public a transmis operatorului de transport notificarea nr. 3610/18.06.2021 prin care a
solicitat repararea în regim de urgență a sistemului de climatizare de pe toate mijloacele de
transport.
Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm imperativ să vă conformați față de
dispozițiile prezentei notificări.
Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Comp. Guv. Corporativă
jr. Andreea Rotaru

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ioan GOIA
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