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 Compartiment Guv. Corporativă 
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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: Servicii monitorizare derulare contract 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 facturilor pentru servicii de monitorizare . 

 

 În baza următoarelor prevederi ale contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020: 

1. Art. 8.6 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:  

„În vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare respectiv urmărire 

supraveghere și control a sistemului de transport conform contractului de 

servicii publice încheiat cu operatorul(i) de transport, entitatea contractantă va 

încasa lunar un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie 

emise conform prevederilor legale și vândute de către operator(i) de transport 

în luna precedentă încasării. Lunar, suma stabilită în modalitatea mai sus 

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

de transport. Veniturile lunare obținute de către operatorul de transport din 

vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente) se vor comunica SMTT 

până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă în vederea stabilirii valorii 

serviciilor de monitorizare derulare contract și facturarea acesteia.” 

2. 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".” 

3.  
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Având în vedere faptul că, până la data prezentei notificări nu s-a efectuat plata 

niciunei facturi pentru servicii monitorizare, deși toate facturile emise au depășit data 

scadentă. 

Vă notificăm să efectuați plata următoarelor facturi pentru servicii monitorizare 

în maximum 3 zile calendaristice de la data primirii prezentei notificări, după cum 

urmează:  

→ Factura serie FSM, nr. 2021119 – în cuantum de 118.563,45 lei – scadentă la 

data de 06.05.2021. 

→ Factura serie FSM, nr. 2021157 – în cuantum de 120.955,49 lei – scadentă la 

data de 19.05.2021. 

→ Factura serie FSM, nr. 2021217 – în cuantum de 118.742,30 lei – scadentă la 

data de 13.06.2021. 

→ Factura serie FSM, nr. 2021272 – în cuantum de 131.122,08 lei – scadentă la 

data de 18.07.2021. 

→ Factura serie F.S.M, nr. 2021349 – în cuantum de 131.897,25 lei – scadentă la 

data de 15.08.2021.  

În situația în care facturile scadente nu vor fi achitate în termenul acordat prin 

intermediul prezentei notificări, entitatea contractantă va proceda la aplicarea art. 8.7 din 

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, fără alte formalități prealabile.  

   

          

          Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                                        jr.Rotaru Andreea 
                                                                                                   

 

mailto:office@smtt.ro

