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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300473, TIMIȘOARA
Referitor la: semnarea actului adițional la contractul de servicii publice nr.
1812/22.07.2021 de modificare a anexei nr. 7.1 la contract și refuzul operatorului de
transport transmis entității contractante prin adresa nr. 26283/24.11.2021.
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. 26283/24.11.2021 vă transmitem următoarea
NOTIFICARE
Cu privire la poziția entității contractante față de cele semnalate de către operatorul de
transport în cuprinsul adresei antemenționate.
1. Art. 10.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 stipulează următoarele:
„Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu de călătorie valabil,
inclusiv categoriile de călători care beneficiază de facilități la transport, respectiv de
gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Anexa 7.1, precum și de orice
alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după Data Intrării în Vigoare a Contractului
de Servicii Publice prin: acte normative, hotărâri ale Consiliilor Locale, hotărâri ale
SMTT. ”
2. Se va modifica data intrării în vigoare a actului adițional, cu începere din data de 01.01.2022.
3. Încărcarea lunară a titlurilor de călătorie la care faceți referire în cuprinsul punctului 2 al
adresei menționate mai sus reprezintă întocmai prelungirea automata în sistem (la validator) a
titlurilor de călătorie, prin urmare modul de lucru nu va fi schimbat și nu este necesar ca
beneficiarii să fie chemați lunar pentru încărcare.
4. În ceea ce privește categoriile beneficiarilor de facilități și gradul de protecție socială acordat
facem următoarele precizări:
− Reducerea acordată studenților este si va fi întotdeauna cea prevăzută de
normele legale în vigoare care reglementează facilitățile acordate studenților la
transportul public. La data aprobării modificării anexei 7.1 la contract, conform
reglementărilor în vigoare, studenților li se acordă reducere 50% la transportul
public.
− Donatorii: se acordă gratuitate pentru o lună de zile pentru donatorii onorifici

−

de sânge şi plasmă. Actul adițional stabilește cât se poate de clar
facilitatea acordată donatorilor de sânge și plasmă, facilitate care a mai fost
aprobată si anterior prin Regulamentul privind facilitățile acordate unor
categorii de cetățeni și entități. Modificarea anexei 7.1 a fost aprobată prin
intermediul hotărârii AGA
nr. 34/04.11.2021, hotărâre care, în
conformitate cu dispozițiile art. 90 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019
privind Codul Administrativ este asimilată actelor administrative.
Entitățile pentru personalul cărora s-au acodat facilități: decontarea
facilităților pentru personalul entităților enumerate în cuprinsul anexei 7.1 se va
face în continuare de către U.A.T. Timișoara, după criteriul sediului social al
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fiecărei entități în parte. Faptul că unele U.A.T. -uri au emis H.C.L prin care
aprobă facilități personalului unor entități este cauzat de adoptarea în integralitate
a prevederilor Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de
cetățeni și entități Ca atare, modalitatea de acordare a facilităților în cadrul
entităților prevăzute de anexa 7.1 la contract și decontarea acestora nu se va
schimba.
Faptul că, operatorul de transport consideră facilă o relație directă cu fiecare U.A.T. membru
al A.D.I. S.M.T.T excede relației contractuale în care cele 2 părți se află de la încheierea contractului
de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, relație în temeiul căreia A.D.I. S.M.T.T. își exercită drepturile
și execută obligațiile în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform
mandatului acordat de către acestea din urmă.
În concluzie,entitatea contractantă consideră că pretenția operatorului de transport de a avea o
relație directă cu U.A.T. -urile membre ale A.D.I. S.M.T.T. este nejustificată.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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