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Către,
1. UAT-URI MEMBRE ale A.D.I. S.M.T.T. ( U.A.T. Timișoara,
U.A.T. Ghiroda, U.A.T. Moșnița Nouă, U.A.T. Remetea Mare,
U.A.T. Sânmihaiu Român, U.A.T. Dumbrăvița. U.A.T. Dudeștii
Noi, U.A.T. Săcălaz, U.A.T. Becicherecul Mic, U.A.T. Sînandrei,
U.A.T. Șag, U.A.T. Satchinez, U.A.T. Orțișoara, U.A.T. Giarmata,
U.A.T Variaș, U.A.T. Șandra, U.A.T. Biled, U.A.T. Pădureni,
U.A.T. Cenei, U.A..T. Recaș, U.A.T. Otelec, U.A.T. Parța, U.A.T.
Foeni, U.A.T. Sacoșu Turcesc, U.A.T. Jebel.)
2. ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. S.M.T.T.
3. PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE A A.D.I. S.M.T.T.
4. SECRETARIATUL ADUNĂRII GENERALE A A.D.I. S.M.T.T.
Spre știință,
5. CONSILIULUI DIRECTOR AL A.D.I. S.M.T.T.
Referitor la: Intrarea în legalitate prin modificarea actului constitutiv și statutului
A.D.I. S.M.T.T.
Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de
Transport Timișoara (A.D.I. S.M.T.T.), cu sediul în Timișoara, Bulevardul 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 prezenta
NOTIFICARE
Cu privire la intrarea în legalitate a organelor de conducere ale autorității locale de
transport public local A.D.I. S.M.T.T. (AGA și Consiliul Director) prin modificarea de
urgență a actului constitutiv și statutului A.D.I. S.M.T.T.
A. Având în vedere următoarele aspecte constatate:
1. Ghidul solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru înnoirea
parcului de vehicule destinate transportului public” prevede parteneriate între U.A.T. uri în situația în care acestea sunt membre ale unei asociații de dezvoltare
intercomunitară. Documentele statutare ale unei asociații de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători (statut și act
constitutiv) trebuie elaborate cu repectarea prevederilor Hotărârii nr. 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările și
completările ulterioare.
2. A.D.I. S.M.T.T. a depus spre finanțare prin PNRR două proiecte care deservesc toți
membrii Asociației și anume : 1) achiziția a 60 de autobuze; 2) sistem e-ticketing,
monitorizare, planificator călătorie.
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3. Prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare s-a aprobat actul
constitutiv-cadru şi statutul-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ale
respectivei hotărâri. Actele constitutive-cadru şi statutele-cadru cuprinse în anexele
hotărârii conţin prevederi minimale şi vor fi adaptate specificului fiecărui serviciu
comunitar de utilităţi publice.
4. În conformitate cu prevederile art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu
modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local de persoane
este reglementat în aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T
5. Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare
dispune următoarele: „asociaţiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei
hotarâri în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care au ca
scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, administrarea, funcţionarea
şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea,
extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi statutul în conformitate cu actul
constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, aprobate prin prezenta hotărâre, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.”
6. Art. 20 alin. 1 din STATUTUL-CADRU al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
de utilităţi publice reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările și
completările ulterioare prevede următoarele: „Fiecare asociat, prin reprezentantul
său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei”.
7. ACTUL CONSTITUTIV-CADRU al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de
utilităţi publice reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările și
completările ulterioare prevede cerințe minimale cu privire la organele de
conducere, administrare şi control:
”Primele organe de conducere, administrare şi control
Conducerea Asociaţiei
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale
acestora.
Administrarea Asociaţiei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri (Asociaţii pot să prevadă şi un alt
număr de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director,
inclusiv preşedintele, să fie impar.) numiţi de adunarea generală pe o perioada de
........... ani. (Durata mandatului este convenită de asociaţi, dar nu va fi mai mare de
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4 ani.) Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea
în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.”
Ținând seama de faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială membră a A.D.I.
S.M.T.T. a acordat prin Hotărâre de Consiliu Local reprezentantului desemnat și Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara mandat special
pentru exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale, în baza art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
B. Luând în considerare următoarele prevederi legislative:
1. Art.10 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
conform căruia: „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de
drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate
exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice
locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, stabilite în
sarcina acestora potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a
descentralizării nr. 195/2006.”
2. Art.27 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
conform căruia: „Regulile de guvernantă corporativă prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor
regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h). ”
3. Art.27 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
conform căruia: „În sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unităţi
administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăţi sau
la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se exercită
de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită
conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de
înfiinţare.”
4. Art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
conform căruia: „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii
cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui
contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare
intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de
dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativteritoriale.”
C. Având în vedere faptul că, de la înființarea A.D.I. S.M.T.T și până la data prezentei
principiul reprezentării membrilor A.D.I. S.M.T.T. în cadrul Consiliului Director prin
rotație nu a fost aplicat de către Adunarea Generală a A.D.I. S.M.T.T și nici nu a fost
limitat mandatul la durata maximă de 4 ani, cu toate există o prevedere în acest sens în
actele constitutive și în legislația în vigoare.
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Deoarece orice hotărâre A.G.A. luată cu nesocotirea dispozițiilor Hotărârii
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare este lovită de nulitate, în
vederea intrării în legalitate și pentru conformarea față de dispozițiile art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
cu modificările și completările ulterioare care conține prevederi minimale se impune de
urgență declanșarea procedurilor de modificare a statutului și a actului constitutiv al
A.D.I. S.M.T.T. cu privire la organizarea și funcționarea Adunării Generale a Asociației
și Consiliului Director al A.D.I. S.M.T.T. după cum urmează:
a) Votul în Adunarea Generală a A.D.I. S.M.T.T. se va modifica după cum urmează:
„Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală
a Asociației.” și se anulează orice articol din actul constitutiv și din statutul A.D.I.
S.M.T.T care contravine dispozițiilor H.G. 855/2008 și reglementărilor legale în
vigoare;
b) Alegerea a 5 noi membri în Consiliul Director al A.D.I. S.M.T.T., respectând
mandatul de maximum 4 ani și principiul reprezentării prin rotație și se anulează orice
articol din actul constitutiv și din statutul A.D.I. S.M.T.T care contravine dispozițiilor
H.G. 855/2008 și reglementărilor legale în vigoare;
c) Exercitarea de către A.D.I. S.M.T.T. a prevederilor legale privind autoritatea publică
tutelară (conform Legii nr. 51/2006, Mandatului special acordat reprezentantului
desemnat al fiecărei U.A.T. membră A.D.I. S.M.T.T. și A.D.I. S.M.T.T., O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice) pentru a evita
conflictul de interese existent în prezent între U.A.T. Timișoara și operatorul intern
Societatea de Transport Public Timișoara, având în vedere următoarele aspecte
constatate:
− Contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 s-a încredințat prin atribuire
directă către un operator intern potrivit legislației aplicabile în materia
serviciilor publice de transport persoane, cu respectarea cerințelor privind
publicitatea intenției de atribuire a contractului și fără existența unei
proceduri competitive;
− Operatorul intern este Societatea de Transport Public Timișoara, având ca
acționar unic U.A.T. Timișoara;
− U.A.T. Timișoara deține controlul absolut al autorității locale de transport
public local și al operatorului intern, votul pe care acesta îl are în prezent în
cadrul Adunării Generale a A.D.I. S.M.T.T. nerespectând prevederile legale
din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările și completările
ulterioare;
− În conformitate cu dispozițiile art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, autoritatea publică tutelară are competențe să propună candidați
pentru funcțiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de
supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională
şi selecţie pentru operatorul de transport S.T.P.T.
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În concluzie, pentru funcționarea autorității locale de transport public local
A.D.I. S.M.T.T în condițiile de legalitate impuse prin Hotărârea Guvernului nr.
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice cu
modificările și completările ulterioare vă rugăm să convocați de îndată Adunarea
Generală a Asociației pentru intrarea în legalitate a organelor de conducere ale
autorității locale de transport public local A.D.I. S.M.T.T. (AGA și Consiliul Director)
prin modificarea de urgență a actului constitutiv și statutului A.D.I. S.M.T.T.
Redactată și semnată astăzi, 19.01.2022, la sediul entității contractante, în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. GOIA IOAN

Comp. Guvernanță Corporativă
Jr. Rotaru Andreea

