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Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 124/18.02.2022                                                                       

 

           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 

 

 În atenția : Conducerii operatorului de transport S.T.P.T.  

Spre știință: Direcției Economice  

 

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 

 

Privind plata facturilor reprezentând servicii monitorizare derulare contract conform art. 8.6 din 

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.    

 

Din următoarele considerente:  

1. Consiliul Concurenței a transmis entității contractante A.D.I. S.M.T.T.  avizul favorabil 

nr. 9321/21.07.2020 de încheiere a contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.  

2. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 

a transamis entității contractante A.D.I. S.M.T.T punctul de vedere favorabil nr. 

811216/20.07.2020 pentru încheierea contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020.  

3. Prin Hotărârea AGA A.D.I. S.M.T.T. nr. 11/22.07.2020 s-a aprobat contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de 

competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de 

Transport Timișoara.  

4. Prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 268/22.07.2020 s-a aprobat modalitatea 

de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate în forma în care el 

a fost semnat și asumat de către părțile contractante în data de 22.07.2020.  

5. Prevederile art. 8.6. din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 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 rugăm să țineți seama de faptul că, raportat la prevederile contractului de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020 referitoare la calculul și plata serviciilor de monitorizare derulare 

contract, entitatea contractantă respectă dispozițiile art. 8.6 din contractul de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020, în sensul căruia diferențele de tarif sunt venituri realizate în rețeaua de transport 

metropolitan ca urmare a vânzării și validării titlului de călătorie de tip abonament general. Prin urmare, 

în calculul serviciilor de monitorizare derulare contract intră veniturile directe ale operatorului și 
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veniturile provenite din diferențele de tarif, după cum rezultă și din recomandarea transmisă entității 

contractante în urma efectuării auditului tehnico-economic. Întrucât contractul de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020 a fost avizat de către toate autoritățile competente, inclusiv de către AGA A.D.I. 

S.M.T.T.  în forma actuală, entitatea contractantă consideră că invocarea unor alte argumente pentru a 

justifica refuzul plății facturilor pentru serviciile de monitorizare derulare contract excede cadrului 

legislativ și contractual și, prin urmare, denotă rea credință în executarea obligațiilor contractuale asumate 

de către operator prin semnarea contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.  

Ca atare, considerăm că neacceptarea la plată a facturilor reprezentând servicii monitorizare 

derulare contract restante este nejustificată și, pentru a evita aplicarea penalităților de întârziere, vă 

notificăm să efectuați plata facturilor restante până cel târziu la data de 28.02.2022 iar pentru 

facturile care încă se află în termen să inițiați ordine de compensare, cu respectarea dispozițiilor art. 8.6 

din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, a prevederilor legale în vigoare și a termenului 

scadent.   

        Facturile necompensate cu operatorul de transport sunt următoarele:  

 

Nr.      

crt. 
Factură Valoare Scadență Explicații 

1 FSM/2021370/03.08.2021 223,979.85 lei 02.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

ianuarie 2021 

2 FSM/2021371/03.08.2021 281,215.75 lei 02.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

februarie 2021 

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

martie 2021 

4 FSM/2021373/03.08.2021 283,242.75 lei 02.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

aprilie 2021 

5 FSM/2021374/03.08.2021 323,511.75 lei 02.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

mai 2021 

6 FSM/2021375/03.08.2021 328,996.85 lei 02.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

iunie 2021 

7 FSM/2021428/31.08.2021 427,431.62 lei 30.09.2021 
diferență servicii de monitorizare 

iulie 2021 

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

9 FSM/2021633/05.11.2021 480,672.90 lei 04.12.2021 
servicii de monitorizare septembrie 

2021 

10 FSM/2021702/02.12.2021 459,815.54 lei 01.01.2022 
servicii de monitorizare octombrie 

2021 

11 FSM/20220003/05.01.2022 444,283.57 lei 04.02.2022 
servicii de monitorizare noiembrie 

2021 

12 FSM/20220043/03.02.2022 423.827,22 lei 05.03.2022 
servicii de monitorizare decembrie 

2021 

 

Prezenta  notificare  constituie punere în întârziere, conform art. 1522 din Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare. Entitatea contractantă atenționează debitorul asupra faptului că, în 

cazul neachitării integrale și imediate a debitelor restante notificate este îndreptățită să dispună 

recuperarea debitelor restante, folosind în acest scop toate mijloacele legale de care dispune, inclusiv 

solicitarea concursului instanțelor competente și a executorilor judecătoresti, toate cheltuielile ocazionate 

de aceste demersuri urmând a fi suportate integral de către debitor 

   

Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

DIRECTOR GENERAL                              Șef Comp.Guv.Corporativă                                                  

Dr.ing.Ioan GOIA                                                                              jr.Rotaru Andreea                                                                    
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