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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
DE HOTĂRÂRE  

   privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public 
Timisoara SA 

 Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

1. Descrierea situaţiei actuale 
         Prin HCL nr. 271din data de 28.07.2017 s-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.  
          In prezent, aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii 
este de 3.000.000 lei după cum urmează: în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 
150.000 lei si în natură - bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei. Capitalul social iniţial este 
divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 
1.000 lei.Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi 
metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931. 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 

            Pe langa activitatea principala, SC STPT SA mai desfasoara la sediul social si sediile 
secundare si alte activitati autorizate, printre care si activitatea scolii de soferi prin intermediul careia 
societatea desfasoara activitatea de pregatire profesionala in vederea obtinerii permisului de conducere 
pentru categoriile de tramvai- troleibuz. In ultima perioada societatea a intampinat greutati in 
asigurarea necesarului de personal in special de conducator auto  categoria D, SC STPT SA a demarat 
actiunile in vederea autorizarii Scolii de soferisi pentru aceasta categorie. Una din conditiile impuse de 
O.M.T. nr.733/13.05.2013 este detinerea in proprietatea societatii a vehiculului cu care se desfasoara 
cursurile de pregatire practica in vederea obtinerii permisului de conducere categoria D., astfel ca se 
impune trecerea in proprietatea SC STPT SA a autobuzului Mercedes Benz Conecto cu nr. de 
circulatie TM-15-GUI, ca aport la capitalul social al societatii. 

 
       3.  Concluzii          
            Prin urmare, consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea majorarii capitalului social al Societăţii de Transport Public Timisoara SA. 
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