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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor 
categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi 
completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  

nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014,  nr. 
603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 şi 

nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii creanţelor născute din acest 
Protocol 

 
    Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                              a Primarului 

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  Protocolului 
de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului 
Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 
612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, 
nr. 244/20.12.2016,  nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii 
creanţelor născute din acest Protocol. Facem următoarele precizări: 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat 
Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai 
Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea 
acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 
478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 
603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016,  HCLMT nr. 
244/20.12.2016,  HCLMT nr. 2/08.01.2018 şi HCLMT nr. 166/03.04.2018. 

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public 
local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi 
transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea 
suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu 
respectarea legislaţiei fiscale în vigoare. 

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. 

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat 
reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate 
comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 
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TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind 
transformarea RATT în societate comercială.  

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare 
transportul public din Municipiul Timişoara conform HCLMT nr. 108/27.03.2012. 

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în 
comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat 
de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către 
S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea 
Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT 
PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie 
având implementat sistemul de e-tiketing. 

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 
16438/03.09.2018 şi Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 131/20.08.2018, solicită 
modificarea Protocolului în ceea ce priveşte termenul pentru decontarea cheltuielilor dintre 
Municipiul Timişoara şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., 
astfel: ,,Decontarea între Municipiul Timișoara și Sc. Societatea de Transport Public Timișoara 
S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua 
în termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derulării contractului de factoring încheiat 
între societate și instituția bancară, plata facturilor se va efectua în termen de maxim 60 zile de la 
emiterea acestora.” De asemenea solicită cesiunea creanţelor născute din Protocolul de acordare 
a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/2012. 

Potrivit art. 6^1 alin. (1) din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată, operatorii economici pot cesiona 
drepturile de încasat de la instituţii publice aferente lucrărilor executate către alţi operatori 
economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă 
numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului 
economic sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate. 

Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat 
de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de 
plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale (art. 
6^1 alin. (2) din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
trezoreria statului, modificată şi completată). 

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea 
Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai 
Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, 
modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 
478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 
603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 
244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi cesiune creanţelor 
născute din acest Protocol, după cum urmează: 
- Articolul 5 alin (3) se modifică, astfel: ,,Art. 5: ,,Decontarea între Municipiul Timișoara 
și Sc. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, după 
încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe 
durata derulării contractului de factoring încheiat între societate și instituția bancară, plata 
facturilor se va efectua în termen de maxim 60 zile de la emiterea acestora.” 

- Aprobarea cesiunii creanţelor născute din Protocolul de acordare a facilităţilor la 
transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
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operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/2012, modificat şi completat. 
Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul 
indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic 
nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
bugetele fondurilor speciale (art. 6^1 alin. (2) din OUG nr. 146/2002 privind formarea 
şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată). 
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