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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

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 
 

1. Descrierea situatiei actuale 
Prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 s-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 nr. 
166/03.04.2018. 

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 TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).  

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. 

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate 
Termenul pentru plata facturilor emise în baza Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în 

comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport se va modifica de la 30 de 
zile la 60 zile, de asemenea creanţele născute din acest Protocol vor fi cesionate. Aceste operaţiuni reprezintă o 
masura de redresare financiara a societății. 

3. Alte informatii - Nu este cazul. 
4. Concluzii 

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre 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. 
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