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   Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 

 

Referitor la: adresa nr. 2246/01.02.2022  

 

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, ca răspuns la 

adresa dvs. cu nr. 2246/01.02.2022 vă transmitem următoarea  

     

                                                      NOTIFICARE 

 

Cu privire la aplicarea regulamentului serviciului de transport de transport public local de 

persoane efectuat în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. 

 

Având în vedere aprobarea contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 prin Hotărârea 

AGA nr. 11/22.07.2020 

Luând în considerare anexa 14 la contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 – 

Regulamentul serviciului de transport public local de persoane efectuat în aria teritorială de 

competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara - parte integrantă a acestui contract.  

Ținând seama de prevederile art. 15.9.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

conform cărora: „Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și 

Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care 

prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv 

pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.” 

În considerarea dispozițiilor art. 15.9.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

conform cărora: „Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, în funcție de gravitatea faptei, 

se va face de către personalul propriu al Operatorului și de personalul autorizat al Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara, în ținută corespunzătoare- uniforme, în conformitate cu 

prevederile din Regulamentul serviciului de transport public de călători aprobat de Entitatea 

Contractantă.” 

Vă solicităm ca, în exercitarea atribuțiilor de control titluri de călătorie ce le revin 

agenților de intervenție pază și ordine, aceștia să aplice dispozițiile contractului de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020. 

 De asemenea, vă reamintim faptul că, deși a fost imperativ necesară modificarea anexei 

14 Regulamentul serviciului de transport public local de persoane efectuat în aria teritorială de 

competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara - la contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 după adoptarea HCLMT nr. 

188/25.05.2021 și HCLMT nr. 189/25.05.2020, ați refuzat în mod nejustificat semnarea actului 

adițional  nr. 6204/25.10.21021 de modificare a anexei mai sus menționate.  

Vă mulțumim pentru colaborare.                    

 

 

DIRECTOR GENERAL                 Șef Comp.Guv.Corporativă                                                  

Dr.ing.Ioan GOIA                                                                    jr.Rotaru Andreea  
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