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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 80/31.01.2022 
                                                                                                                    

 
           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 

 

 Spre știință: Direcției Economice  

 
Referitor la: Compensare facturi servicii de monitorizare derulare contract – conform 

contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

 

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 obligația de compensare a sumelor facturate cu titlu de servicii 

monitorizare derulare contract – în conformitate cu dispozițiile art. 8.6 din contractul de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020.  

 

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.”   

 

Luând în considerare faptul că nu s-au mai inițiat compensări cu operatorul de 

transport pentru serviciile de monitorizare derulare contract din luna august 2021, iar facturile 

necompensate cu operatorul de transport sunt următoarele:  

 

N

Nr.      

crt. 

Factură Valoare Scadență Explicații 

1

1 
FSM/2021370/03.08.2021 223,979.85 02.09.2021 

diferență servicii de monitorizare 

ianuarie 2021 

2

2 
FSM/2021371/03.08.2021 281,215.75 02.09.2021 

diferență servicii de monitorizare 

februarie 2021 

3FSM/2021372/03.08.2021 264,439.35 02.09.2021 diferență servicii de monitorizare 
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3 martie 2021 

4

4 
FSM/2021373/03.08.2021 283,242.75 02.09.2021 

diferență servicii de monitorizare 

aprilie 2021 

5

5 
FSM/2021374/03.08.2021 323,511.75 02.09.2021 

diferență servicii de monitorizare mai 

2021 

6

6 
FSM/2021375/03.08.2021 328,996.85 02.09.2021 

diferență servicii de monitorizare 

iunie 2021 

7

7 
FSM/2021428/31.08.2021 427,431.62 30.09.2021 

diferență servicii de monitorizare 

iulie 2021 

8

8 
FSM/2021514/05.10.2021 413,159.14 04.11.2021 servicii de monitorizare august 2021 

9

9 
FSM/2021633/05.11.2021 480,672.90 04.12.2021 

servicii de monitorizare septembrie 

2021 

1

10 
FSM/2021702/02.12.2021 459,815.54 01.01.2022 

servicii de monitorizare octombrie 

2021 

1

11 
FSM/20220003/05.01.2022 444,283.57 04.02.2022 

servicii de monitorizare noiembrie 

2021 

1

12  
Total  3.930.749,07 

    

 

Vă notificăm ca, pentru facturile necompensate să inițiați de urgență ordine de 

compensare, respectând prevederile art. 8.6 din contractul de servicii publice 

nr.1812/22.07.2020.  

 

 

 
  Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                   Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                              jr. Rotaru Andreea  

mailto:office@smtt.ro

