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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, Bulevardul Simion Bărnuțiu, nr.21, județ Timiș, având CUI
RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. Goia Ioan în calitate de Director General, vă transmitem
următoarea
NOTIFICARE
Privind curățenia și igienizarea în stațiile mijloacelor de transport public local de persoane,
parte a infrastructurii aflată în administrarea operatorului de transport.
Tinând seama de următoarele dispoziții ale contractului de servicii publice nr.
1812/22.07.2020:
1. Art. 15.1.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are dreptul și obligația de a administra componentele din sistemul de
transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către
unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară:
2. Art. 15.1.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico- edilitare
utilizate pentru efectuarea serviciului public de transport călători care sunt puse la
dispoziția acestuia (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).”
3. Art. 16.5.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.”
Luând în considerare următoarele prevederi legislative:
1. Art. 1. alin (7) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „Serviciile publice de transport
local şi judeţean se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind
legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de
exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulației. ”
2. 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”,
3. Art. 34 alin. (1) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „În vederea realizării obiectivelor
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şi sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi
trebuie să asigure: c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a
instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei.”
Având în vedere actiunile de control efectuate de către personalul A.D.I. SM.T.T.
împuternicit să controleze modul de realizare a serviciului de transport public local de persoane în
aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T în data de 17.02.2022 în urma cărora s-a constatat
faptul că, în stațiile Piața Libertății și Prefectură întreținerea curățeniei este deficitară și, ca urmare
a acestui aspect crește disconfortul în rândul utilizatorilor serviciului de transport public local de
persoane;
Analizând rapoartele de activitate întocmite de personalul Serviciului Monitorizarea și
Siguranța Circulației din cadrul A.D.I. S.M.T.T. și solicitările nr. 1009/17.02.2022 respectiv
1010/17.02.2022 din partea Serviciului Monitorizarea și Siguranța Circulației;
Vă notificăm ca, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei notificări să procedați
la efectuarea curățeniei și igienizării în stațiile mijloacelor de transport.
Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit. a) „Operatorul este
obligat la plata de despăgubiri către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor
asumate prin prezentul contract, după cum urmează:
a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către entitatea
contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind
modul de executare a contractului sau evaluării modului de realizare a operării.”
b) 500 lei pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si
a mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si in stațiile de îmbarcare/
debarcare).

Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Comp. Guv. Corporativă
jr. Andreea Rotaru

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ioan GOIA
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