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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 desemnarea unui reprezentant al U.A.T. Biled în cadrul Comisiei de 

Mobilitate Metropolitană Durabilă constituite la nivelul A.D.I. S.M.T.T. conform Deciziei 

Directorului General al A.D.I. S.M.T.T. nr. 7663/22.12.2021 

 

Având în vedere H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare dispozițiile art. 2 lit. a) din Legea 51/ 2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice conform cărora: „asociația de dezvoltare intercomunitară este 

definită potrivit prevederilor Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, 

monitorizarea și gestiunea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/ prestate pe raza 

de competență a unităților administrativ- teritoriale membre, precum și realizarea în comun a 

unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării și/ sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii”, 

În considerarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. i, o din Legea nr. 92/2007 privind 

serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare conform cărora: 

„programele serviciilor publice de transport de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel 

județean se realizează cu aprobarea consiliului local, consiliului județean, Consiliului General 

al Municipiului București sau a Adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară 

sau a altei forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale în baza mandatului primit 

de la unitățile administrativ-teritoriale membre,” 

Ținând seama de faptul că A.D.I. S.M.T.T, în calitate de entitate contractantă exercită 

drepturile și execută obligațiile izvorâte din  contractul de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020  încheiat cu operatorul de transport S.T.P.T. în numele și pe seama unităților 

administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea unui sistem de transport eficient, care să 

asigure deplasarea rapidă și în condiții de siguranță a utilizatorilor serviciului de transport 

prestat în aria A.D.I. - S.M.T.T,  

 În conformitate cu dispozițiile Deciziei Directorului General al A.D.I. S.M.T.T nr. 

7663/22.12.2021 de constituire a Comisiei de Mobilitate Metropolitană Durabilă la nivelul 

A.D.I. S.M.T.T.  
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 A.D.I. S.M.T.T., având calitatea de autoritate locală de transport public local, 

notifică U.A.T. Biled – având calitatea de membru al A.D.I. S.M.T.T. cu privire la 

desemnarea unui reprezentant al U.A.T. Biled ( de preferat cu studii tehnice) în cadrul 

Comisiei de Mobilitate Metropolitană Durabilă.  

 Comisia de Mobilitate Metropolitană Durabilă are drepturile și obligațiile stabilite 

conform prevederilor legale în materie și regulamentului propriu de organizare și funcționare, 

regulament care va fi comunicat ulterior spre consultare membrilor A.D.I. S.M.T.T.  

 

 Redactată și semnată astăzi, 17.01.2022, la sediul entității contractante, în două 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

   

          

          Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                   Șef Comp.Guv.Corporativă                              

Dr.ing.Ioan GOIA                                                              jr.Rotaru Andreea 
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