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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, 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 actualizarea anexelor din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020
referitoare la bunurile publice folosite în realizarea acestuia (anexa 4.1 a și 4.1.b).
În baza următoarelor prevederi legislative:
1. Art. 18 alin (1) lit. c) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Autorităţile
administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte
forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii
de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de
transport local şi judeţean, au următoarele drepturi: c) să verifice şi să controleze
periodic modul de realizare a serviciului public de transport local şi judeţean”,
2. Art. 29 alin. (7) din legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice conform căruia: „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.”
Având în vedere următoarele prevederi ale contractului de servicii publice nr.
1812/22.07.2020:
1. Capitolul 5 din Contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, conform
căruia: „Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului
sunt următoarele:
a. bunuri de retur, respectiv bunurile publice, puse la dispoziție de către
proprietar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa
nr. 4.1a și Anexa 4.1b, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele
existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul
local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu
Programul de investiții și pentru care, la încetarea Contractului, revin de plin
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drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului. Pentru această categorie
de bunuri se va percepe redevența.
Anexa 4.1a. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul public, pentru fiecare unitate
administrativ- teritorială membră a Entității Contractante.
Anexa 4.1b. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul privat, pentru fiecare unitate
administrativ- teritorială membră a Entității Contractante.”
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. 8.2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Pe
durata derulării prezentului contract, părțile vor proceda la actualizarea Anexei 4.1
(4.1a și 4.1b) care cuprinde bunurile de retur, în baza încheierii unui act adițional la
prezentul contract.”
4. Art. 16.4.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Entitatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de
întreținere, exploatare și administrare a bunurilor puse la dispoziție pentru realizarea
Serviciului public de transport călători (conform Ordin ANRSC și ANAP
131/1401/2019).”
5. Art. 17.2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„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”
Luând în considerare adresa nr. 568/28.01.2022 întocmită de Compartimentul Patrimoniu
din cadrul A.D.I. S.M.T.T. prin care se solicită transmiterea informațiilor referitoare la actualizarea
anexelor 4.1.a și 4.1.b – bunuri pentru utilizarea cărora se plătește redevența, conform dispozițiilor
contractuale.
Vă notificăm să ne transmiteți, până la data de 14.02.2022 dacă de la începutul
executării contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 și până în prezent au intervenit
modificări cu privire la bunurile puse la dispoziția operatorului de transport conform anexelor
4.1.a și 4.1.b și utilizate în realizarea contractului, pentru a proceda la actualizarea anexelor
respective, dacă este cazul. Totodată, în același termen, vă solicităm să ne transmiteți procesul
verbal de predare – primire a bunurilor de retur încheiat între operatorul de transport S.T.P.T.
și U.A.T Timișoara.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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