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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 94/04.02.2022 
                                                                                                                    

 
           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 

 

 În atenția: Direcției Economice  

  
Referitor la: servicii monitorizare derulare contract luna decembrie 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, vă transmitem 

următoarea 

 

    NOTIFICARE 

 

Cu privire la factura FSM nr. 20220043 reprezentând servicii monitorizare derulare 

contract luna decembrie 2021 

 

În baza prevederilor art. 8.6. din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

care stipulează următoarele: „In vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare 

respectiv urmărire supraveghere și control a sistemului de transport conform contractului de 

servicii publice încheiat cu operatorul (i) de transport, entitatea contractantă va încasa lunar 

un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie emise conform prevederilor 

legale și vândute de către operator(i) de transport în luna precedentă încasării. Lunar, suma 

stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele 

datorate către operator(i) de transport. Veniturile lunare obținute de către operatorul de 

transport din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente) se vor comunica SMTT 

până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă în vederea stabilirii valorii serviciilor de 

monitorizare derulare contract și facturarea acesteia”, vă transmitem anexat prezentei 

notificări factura nr. FSM/20220043/03.02.2022 în valoare de 423.827,22 lei – reprezentând 

valoarea serviciilor de monitorizare derulare contract pentru luna decembrie 2021.  

Atragem atenția asupra faptului că baza de calcul a serviciilor de monitorizare pentru 

luna decembrie 2021 este constituită din situația veniturilor din vanzarea titlurilor de călătorie 

(bilete și abonamente), indiferent de modul de distribuție prin vânzare a acestora, cu 

respectarea dispozițiilor contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 aprobat și 

asumat prin semnare de către cele 2 părți contractuale. 

Vă notificăm să inițiați ordin de compensare respectând prevederile art. 8.6 din 

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 pentru factura nr. 

FSM/20220043/03.02.2022 în valoare de 423.827,22 lei – reprezentând valoarea 

serviciilor de monitorizare derulare contract pentru luna decembrie 2021. 

Atașăm prezentei notificări factura FSM/20220043/03.02.2022.  
  Vă mulțumim pentru colaborare. 
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