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Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 274/13.08.2021 

                                                   
           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 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 

Privind efectuarea demersurilor pentru înființarea unui punct de distribuție a titlurilor 

de călătorie pe aria teritorială a comunei Giarmata.  

 În baza următoarelor dispoziții contractuale: 

• Art. 13.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, conform 

cărora: „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 preverile din 

anexa nr. 6.3 ( Lista chioșcurilor); 

• Art. 17.2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora: „entitatea contractantă prin echipele de control, are obligația să verifice 

și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport 

călători efectuat în baza prezentului contract de către operator, inclusiv a 

vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de operator, în prezenta 

unui reprezentant al acestuia”; 

• Art. 17.2.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora: „entitatea contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru 

remedierea oricărei încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din prezentul 

contract, instrucțiuni obligatoriu a fi aplicate de la data înregistrării acestora la 

sediul social al operatorului”;  

Și având în vedere adresa din partea U.A.T. Giarmata nr. 8454/12.08.2021 – 

înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu nr. 4671/12.08.2021 prin care se solicită demararea 

procedurilor necesare înființării unui punct de vânzare-cumpărare a titlurilor de călătorie în 

comuna Giarmata.  

Vă notificăm ca, până la data de 17.09.2021 să efectuați toate demersurile în 

vederea deschiderii punctului de distribuție a titlurilor de călătorie în localitatea 

Giarmata.  

În condițiile în care considerați că termenul acordat în cadrul prezentei notificări 

este unul prea scurt, care vă poziționează în imposibilitatea de a-l respecta, vă solicităm 

să ne comunicați sistematic, justificările pentru care acest termen nu poate fi respectat. 

De asemenea, în această situație, vă rugăm să ne comunicați termenul în care 

considerați că vă puteti conforma cerințelor din prezenta notificare.  

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 
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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 rugăm să vă conformați față de dispozițiile 

prezentei notificări și să inițiați, de îndată, deschiderea punctului de distribuție a titlurilor de 

călătorie pe aria teritorială a U.A..T. Giarmata.  

  Vă trasmitem anexat solicitarea nr. 8454/12.08.2021 din partea U.A.T. Giarmata.  

  

Vă mulțumim pentru colaborare.  

   
    

 

 

 

 

 

 
DIRECTOR GENERAL                                 Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                 jr.Rotaru Andreea 
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