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RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea HCL nr.151 din data 03.04.2018 

privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în 
Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara nr. 243/20.12.2016 
 
 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-10857/03.05.2019 a Primarului 
MunicipiuluiTimişoara  şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.151 din data 03.04.2018 
privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în 
Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 243/20.12.2016; 

 Facem următoarele precizări:  
             Prin HCL nr.151 din data 03.04.2018 au fost actualizate, modificate şi completate tarifele la 
transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. 
            Prin adresa nr. 9447/03.05.2019 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 
TIMISOARA S.A. arata ca la licitatia de inchiriere a spatiilor situate in Timisoara, str. Intrarea 
Doinei nr.2, avand nr. de inventor 10055 si 10054, din data de 04.03.2019 nu s-a prezentat niciun 
ofertant la pretul de 45 lei/mp/lun, tarif aprobat prin HCL nr.151/03.04.2018, prin urmare s-a solicitat 
o reevaluare a chiriei in scopul estimarii valorii de piata a acesteia. 
             Conform raportului de evaluare incheiat la data de 23.04.2019, valoarea de piata a chiriei 
lunare estimate de evaluator a fost de 30.50 lei/luna/mp construit. 
             Prin Adresa nr. 9476/03.05.2019 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 
TIMISOARA S.A. solicita modificarea tarifului de inchiriere spatii administrative din str. Intrarea 
Doinei nr.2, de la 45 lei/mp/luna la 30,50 lei/mp/luna, avand la baza Raportul de evaluare nr. 
56/VZ/2019, intocmit de SC Top Sky Valuation.   
             Acest tarif a fost aprobat prin Decizia nr. 39/03.05.2019 a Consiliului de Administraţie al 
STPT. 
            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de 
hotărâre pentru modificarea HCL nr. 151 din data 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi 
completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 îndeplinește condițiile 
tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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