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Comp. Guv. Corporativă 

Nr. 386/05.11.2021 
 
 
                                     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 scoaterea în circulație a mijloacelor de transport avariate ca urmare a accidentelor în 

care acestea au fost implicate. 

 

 

 În temeiul următoarelor 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. 15.4.2 lit. a) din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2021 conform 

căruia: „Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport 

călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele 

condiții: a) respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului, 

sănătății și securității publice în mijlocul de transport.” 

4. Art. 15.5.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea 

Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale 

privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de 

transport”.  

5. Art. 16.4.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare 

parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea 

reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.â 
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Având în vedere controalele efectuate de către personalul împuternicit al A.D.I. S.M.T.T. să 

verifice modul de prestare a serviciului public de transport local de persoane în aria teritorială de 

competență a A.D.I. S.M.T.T 

Ținând cont de adresa nr. 6435/05.11.2021 întocmită de către Compartimentul Siguranța 

Circulației din cadrul A.D.I. S.M.T.T. 

Vă notificăm ca, până la data de 12.11.2021 să procedați la efectuarea în regim de 

urgență a tuturor demersurilor pentru reparațiile mijloacelor de transport, fiind interzisă 

conform legislației în vigoare scoaterea în circulație a mijloacelor de transport avariate.   

 

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.” 

 Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm imperativ să vă conformați față de 

dispozițiile prezentei notificări, pentru evitarea aplicării sancțiunilor prevăzute în contract. 

 

Vă transmitem anexat fotografii efectuate de către personalul de control al A.D.I. S.M.T.T  

Vă mulțumim pentru colaborare.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR GENERAL            Șef Comp. Guv. Corporativă   

  Dr. Ing. Ioan GOIA                                                                        jr. Andreea Rotaru 
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