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Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Simion Bărnuțiu, nr.21, județ Timiș, având CUI 

RO25952775, reprezentată legal de dl. Flavius Ignea în calitate de Director General Provizoriu, vă 

transmitem următoarea  

 

NOTIFICARE 

 

Privind transmiterea programului de investiții aferent anului 2022 conform anexei 3.1 „Programul 

de investiții al operatorului” la contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.  

 

Având în vedere prevederile art. 14.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 

conform cărora: „Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea 

Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, 

prevăzut în anexa nr. 3.1”.  
Luând în considerare anexa nr. 3.1 Programul de investiții al operatorului” la contractul de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020.  

Ținând cont de adresa nr. 1369/04.03.2022 din partea Serviciului Investiții din cadrul entității 

contractante A.D.I. S.M.T.T prin care se solicită transmiterea de către operatorul de transport S.T.P.T. a 

programului de investiții aferent anului 2022 inclusiv sursa de finanțare pentru fiecare capitol prevăzut în 

anexa 3.1 la contract.  

 

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

procedați la transmiterea către entitatea contractantă a programului de investiții aferent anului 2022 

inclusiv sursa de finanțare pentru fiecare capitol prevăzut în anexa 3.1 la contract .  

Totodată vă solicităm respectarea formatului de raportare și încadrare pe subpuncte conform anexei 

3.1 la contract pentru care se vor atașa documente care să justifice necesitatea acestor investiții la realizarea 

Serviciului public de transport călători în parametri optimi pentru utilizatorii acestuia.  

  

Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

 

  Director General Provizoriu                                     Șef Comp. Guv. Corporativă  

     Ignea Flavius                                                                                             jr. Andreea Rotaru 

mailto:office@smtt.ro

