
                     Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 

                     "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" 

300133 Timișoara | Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4 

t/f: +(40) 356 881 343 | e: office@smtt.ro | w: smtt.ro 

RO25952775 

   NR.    

 

 
 

 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr.   

                                                                                                                   

              Către, 

                   U.A.T. Timișoara  

                      B-dul C.D. Loga, nr. 1 

    Cod poștal 300030, jud. Timiș 

   

  

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 transmiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru acordarea facilităților 

(reduceri și gratuități) la transportul public unor categorii de cetățeni și entități în anul 2022.  

 

În baza următoarelor dispoziții ale art. 10.3 din contractul de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020 încheiat între operatorul de transport S.T.P.T. și entitatea contractantă A.D.I. 

S.M.T.T. – în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform cărora: 

„Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care 

beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Adunării 

Generale a SMTT adoptate în baza Hotărârilor de Consiliu Local al UAT-urilor membre.” 

Luând în considerare următoarele prevederi legislative: 

Art. 17 alin. (1) lit. i) din LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „Consiliile locale, 

consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: i) 

acordarea de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, 

pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei 

fiscale în vigoare.” 

Ținând seama de faptul că, în baza dispozițiilor legale în materie, acordarea 

facilităților la transportul public local de persoane efectuat cu tramvai, troleibuz, autobuz, 

vapoare în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Inercomunitară Societatea 

Metropolitană de Transport Timișoara unor categorii de cetățeni și entități este de competența 

exclusivă a unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. S.M.T.T.  

Vă solicităm să ne transmiteți cât mai repede cu putință, Hotărârea de Consiliu 

Local pentru acordarea facilităților (reduceri și gratuități) la transportul public în anul 

2022.  

 Hotărârea de Consiliu Local poate fi transmisă și în format electronic pe 

următoarea adresă de email: compartiment.marketing@smtt.ro.  

 Redactată și semnată astăzi, 21.02.2022, 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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