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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 288/20.08.2021  
                                                                                                                    

 
           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 
 
 În atenția : Conducerii operatorului de transport S.T.P.T.  

 

Referitor la: Redevența datorată de către operatorul de transport în temeiul 

contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

 

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 

 

Cu privire la efectuarea plății redevenței datorate pentru următoarele perioade:   

→ 20.10.2020-31.12.2020  

→ 01.01.2021-31.03.2021  

→ 01.04.2021-30.06.2021  

 

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice conform cărora: „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă 

scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de 

delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui 

operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a 

furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice 

acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.” 

  

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

 

1. Art. 4.2 lit. e din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul va realiza serviciul public de transport local de călători în conformitate cu 

obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 4.1. și va avea: e. dreptul de exploatare a 

infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării serviciului public de transport 

călători, descrise în Anexa nr. 4.1. cu redevența aferentă. ” 

2. Art. 8.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „ În schimbul 

dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul 

bunurilor, prevăzute în Anexa 4.1a și 4.1b, Operatorul se obligă să plătească Entității 

Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o 

redevență calculată anual, pe toată durata contractului în procent de 0,3% din valoarea totală a 

mijloacelor fixe puse la dispoziția Operatorului.” 

3. Art. 8.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul va 

achita trimestrial Entității Contractante pe baza facturii emise împărțită în tranșe egale, 

valoarea redevenței anuale datorate, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului 
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următor celui pentru care redevența este datorată. Plata redevenței se va face în contul Entității 

Contractante.” 

4. Art. 8.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul va 

transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate, în termen de 3 zile 

calendaristice de la data efectuării plătii.” 

5. Art. 8.4 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Pentru 

nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entității Contractante 

penalități de întârziere, în procent de 0,02 %/zi din suma neachitată pentru fiecare zi de 

întârziere. În caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile calendaristice, Entitatea 

Contractantă va executa garanția constituită de Operator sau suma stabilită în modalitatea mai 

sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de 

transport.” 

6. Art. 8.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:  „Prezentul 

contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Capitolul 8 

"Redevența. Servicii de Monitorizare Derulare Contract" fără a fi necesară intervenția vreunei 

instanțe judecătorești. Pentru punerea în executare a contractului, entitatea contractantă se va 

adresa direct, fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la 

îndeplinire a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Capitolului 8 "Redevența. Servicii de 

Monitorizare Derulare Contract". 

7. Art. 16.10.4 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, conform căruia: 

„Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în 

prezentul Contract.”  

Având în vedere faptul că entitatea contractantă a emis către operatorul de transport S.T.P.T 

următoarele facturi pentru plata redevenței datorate în temeiul contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020:  

→ Factura serie FSM, nr. 2021138 – în cuantum de 80.197,27 lei  - scadentă la data de 

30.04.2021. 

→ Factura serie FSM, nr. 2021139 – în cuantum de 100.246,59 lei – scadentă la data de 

30.04.2021. 

→ Factura serie FSM, nr. 2021350 – în cuantum de 100.246,59 lei – scadentă la data de 

30.07.2021.  

Având în vedere solicitarea nr. 4830/20.08.2020 din partea Direcției Economice din cadrul 

A.D.I. S.M.T.T. de a notifica operatorul de transport cu privire la efectuarea plății redevenței.  

Luând în considerare faptul că, până la data prezentei, operatorul de transport S.T.P.T. nu a 

efectuat plata niciunei facturi pentru redevență, deși toate facturile emise au depășit data scadentă. 

Pentru a evita aplicarea penalităților de întârziere, revenim la notificările anterioare și vă 

notificăm să efectuați plata facturilor pentru redevență în maximum 3 zile lucrătoare de la data 

primirii prezentei notificări.  

Vă atragem atenția asupra faptului că, aceasta este ultima notificare transmisă din 

partea entității contractante către operatorul de transport, iar în cazul în care nu se va efectua 

plata facturilor în termenul acordat, entitatea contractantă va proceda la aplicarea prevederilor 

art. 8.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.  

   

          

          Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

DIRECTOR GENERAL                                Șef Comp.Guv.Corporativă                                                  

Dr.ing.Ioan GOIA                                                                                            jr.Rotaru Andreea 
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