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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 dl. Dr. Ing. GOIA IOAN  în calitate de Director General , vă 

transmitem următoarea  

 

     NOTIFICARE 

 

Cu  privire la remedierea problemelor existente la nivelul infrastructurii de transport din aria 

teritorială de competență a A.D.I S.M.T.T. aflate în administrarea operatorului de transport S.T.P.T.  

 

În baza următoarelor prevederi legislative în domeniul serviciilor comunitare de utilități 

publice:  

1. Art. 1. alin (7) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „Serviciile publice de transport local 

şi judeţean se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea 

transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a 

infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulației. ” 

2. Art. 18 alin (1) lit. c) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Autorităţile 

administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte 

forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii 

de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de 

transport local şi judeţean, au următoarele drepturi:  c) să verifice şi să controleze 

periodic modul de realizare a serviciului public de transport local şi judeţean”,      

3. Art. 34 alin. (1) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „În vederea realizării obiectivelor şi 

sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi trebuie 

să asigure: a) dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare 

parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii; (...) 

c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare şi a 

curăţeniei.” 

Având în vedere următoarele prevederi ale contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020: 

1. Art. 2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea prin atribuire directă a sarcinilor și 

responsabilităților către operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public 

de transport pe raza administrativ-teritorială a unităților administrativ - teritoriale 

membre ale entității contractante, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a 

exploata infrastructura de  transport aferentă serviciului.” 

2. Art. 15.1.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform    

căruia: „Operatorul are dreptul și obligația de a administra componentele din 

sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la 
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dispoziție de către  unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociației de 

dezvoltare intercomunitară”.  
3. Art. 15.1.5 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii 

de transport operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz 

de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, dar nu mai 

târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și 

siguranței prestării Serviciului public de transport călători.” 

4. Art. 16.4.5 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

căruia: „Operatorul are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor 

de întreținere și reparații la infrastructura de transport pusă la dispoziție, 

conform Programului anual de întreținere și reparații aprobat de Entitatea 

contractantă.” 
 

Având în vedere controalele efectuate de către personalul entității contractante împuternicit să 

controleze modul de realizare a serviciului public de transport local de persoane în aria teritorială de 

competență a A.D.I. S.M.T.T. în data de 14.03.2022, în urma cărora s-a constatat faptul că , în stația 

de tramvai Sala Olimpia, peretele lateral din sticlă al refugiului pentru călători este fisurat și poate să 

cedeze oricând punând în pericol siguranța călătorilor aflați în stație.  

Analizând rapoartele de activitate întocmite de către personalul entității contractante cu ocazia 

efectuării controalelor menționate anterior și solicitarea nr. 1688/15.03.2022 din partea Serviciului 

Monitorizarea și Siguranța Circulației din cadrul A.D.I. S.M.T.T.  

 

 Vă notificăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări 

să procedați la înlocuirea peretelui de sticlă al refugiului pentru călători din stația de tramvai 

Sala Olimpia pentru a asigura siguranța și confortul utilizatorilor serviciului public de 

transport local de persoane în aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T.  

   

 De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că, în temeiul prevederilor art. 22.3 din 

contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020: „Operatorul este obligat la plata de despăgubiri 

către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după 

cum urmează: 

a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea 

Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de 

executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării. ”, dacă la expirarea 

termenului prevăzut în prezenta notificare nu vor fi remediate toate neregulile constatate. 

   

  

        Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                  Șef Comp.Guv.Corporativă             

    Dr.ing.Ioan GOIA                                          jr.Rotaru Andreea 
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