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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300473, TIMIȘOARA
În atenția : Conducerii operatorului de transport S.T.P.T
Spre știință: Serviciului Vânzări
Referitor la: transmiterea informațiilor referitoare la utilizatorii serviciului public de
transport local pe raza teritorială a comunei Ghiroda.
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, vă
transmitem următoarea
NOTIFICARE
Având în vedere adresa nr. 31075/27.07.2021 transmisă entității contractante din partea
U.A.T. Ghiroda și înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu nr. 4333/29.07.2021 prin care se solicită
transmiterea unui raport cuprinzând informații despre utilizatorii serviciului public de transport local
de pe raza comunei Ghiroda pentru lunile aprilie 2021 și mai 2021, atât pentru M35 autobuz cât și
M35 vârf microbuz.
Luând în considerare faptul că A.D.I. S.M.T.T este operator de date cu caracter personal, prin
dna. Ec. Trif Mihaela, conform deciziei Directorului General nr. 55/03.12.2021.
Vă notificăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări, să
ne transmiteți, un document justificativ – pe format digital - care să cuprindă următoarele informații:
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De asemenea, conform solicitării U.A.T. Ghiroda , vă rugăm să ne transmiteți numărul
studenților, elevilor și pensionarilor care au validat abonamentul de la începutul anului până în
prezent.
Vă transmitem anexat prezentei notificări, solicitarea nr. 31075/29.07.2021 din partea U.A.T.
Ghiroda.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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