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Comp. Guv. Corporativă 

Nr. 395/19.11.2021 
 
 
                                     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 respectarea capacității de transport în conformitate cu licențele mijloacelor de 

transport  

 

În baza următoarelor dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020:  

 

1.  Art. 4.1.lit.b) din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă 

să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu 

public stabilite mai jos: b. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători 

în conformitate cu principiile continuității, regularității și capacității prevăzute în 

Programul de transport.” 

2. Art. 15.2.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:  

„Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute 

în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin 

prezentul Contract.” 

 

 Luând în considerarare sesizarea doamnei Carmen Cojan – înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu 

nr. 6536/11.11.2021 prin care se solicită analizarea capacității autobuzelor aferente liniei S14 – 

reclamând faptul că pe traseul acestora se utilizează autobuze scurte ce susțin doar o capacítate de 

46 de persoane.  

 Analizând referatul de specialitate nr. 6616/12.11.2021 emis de Compartimentul Autorizări 

din cadrul A.D.I. S.M.T.T – conform căruia pentru linia menționată anterior sunt emise licențe atât 

pentru autobuze cu capacítate de 46 persoane cât și pentru autobuze cu capacítate de 106 persoane.  

 

Vă notificăm să respectați dispozițiile contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020 și licențele de traseu emise pentru linia S14. Totodată vă solicităm să utilizați 

autobuzele proporțional cu capacitatea de încărcare la orele cu flux ridicat de pasageri.  

De asemenea, 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:  
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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.  

            

         

   

Vă mulțumim pentru colaborare.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR GENERAL                 Șef Comp. Guv. Corporativă          

  Dr. Ing. Ioan GOIA                                                                       jr. Andreea Rotaru 
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