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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.  

 

Referitor la: ședință referitoare la asigurarea capacității de transport și a frecvenței 

mijloacelor de transport (autobuze articulate) pentru transportul efectuat pe aria teritorială a 

Municipiului Timișoara 

 

 

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 

 

Privind desfășurarea ședinței referitoare la asigurarea capacității de transport și a frecvenței 

mijloacelor de transport (autobuze articulate) pentru transportul efectuat pe aria teritorială a 

Municipiului Timișoara.  

 În baza următoarelor prevederi ale contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020: 

1. Art. 4.1 lit. b) din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile 

continuității, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport.” 

2. Art. 15.4.5. din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Investițiile 

privind achiziția de mijloace de transport respectiv altor componente din cadrul sistemului de 

transport utilizate în derularea prezentului contract vor fi doar de tip ecologic, cu respectarea 

Legii nr. 37/ 2018 privind promovarea transportului ecologic și a standardelor de calitate și 

mediu pentru toți operatorii desemnați.” 

 

Având în vedere derularea și execuția contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.   

 

Vă  notificăm asupra faptului că, în data de 21.09.2021, ora 14:00, specialiștii în 

exploatare ai operatorului de transport sunt așteptați la sediul entității contractante din 

Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4, pentru ședința desfășurată în scopul 

soluționării în modalitatea cea mai eficientă a problemelor legate de asigurarea capacității de 

transport și a frecvenței mijloacelor de transport (autobuze articulate) pentru transportul 

efectuat pe aria teritorială a Municipiului Timișoara.  

 

Vă mulțumim pentru colaborare.  
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