
 

Acest document este proprietate S.T.P.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permis. 
 

 

 

STPT 

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 

TIMISOARA S.A. 

B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timişoara; 

Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de 

înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 

J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 

Nr.____129 /_15.01.2018_________________ 

 
 

 

 

Aprobare propunere modificare Protocolului de acordare a reducerilor si 

gratuitatilor conform HCL 192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Vă transmitem spre analiza și aprobare propunerea de modificare a 

Protocolului de acordare a reducerilor și gratuităților conform HCL 192/2012 – 

“Protocolul de acordare a facilităților la transportul in comun unor categorii de 

cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport  cu modificările și 

completările ulterioare”, după cum urmează: 

 

  Propunem eliminarea următoarelor categorii de facilități: 

- De la lit. c) – Sectiunea 1 - se elimină dreptul de acordare a facilității pentru 

beneficiarii Legii 309/2002 privind recunoașterea si acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcției Generale a 

Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, 

- de la lit. d) se elimină dreptul de acordare a facilității pentru persoanele care 

sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social 

cuvenit familiei, 

- de la lit. h) se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza,  

 - de la lit. i)  se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru angajaţii SALVO, 

- de la lit. j)  se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru 

activiştii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala 

Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor, 

- de la lit. k) se elimină dreptul de acordare a facilității  pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din 

România şi alte entităţi de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care 

asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice,  

- de la lit.  l)  se elimină dreptul de acordare a facilității  pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru 
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Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entităţi de acelaşi 

profil cu filiala în Timişoara,  

- de la lit. m)  se elimină dreptul de acordare a facilității  pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru entităţile având filiala în Timişoara care 

promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF,  

- de la lit. n)  se elimină dreptul de acordare a facilității  pe mijloacele de 

transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru 

entităţile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă 

servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA 

CARITAS, 

- de la lit. o)  se elimină dreptul de acordare a facilității  pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru entităţile pentru integrare socială 

economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin 

FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte entităţi cu profil asemănător, 

- de la lit.  p)  se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, 

- de la lit. q) se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi 

Fundaţia „Pentru Voi”, 

- de la lit. r) se elimină dreptul de acordare a facilității pe mijloacele de 

transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru 

deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform 

Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.,  

- de la lit. s)  se elimină dreptul de acordare a facilității  pentru entităţile în 

domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, 

sportive, educaţionale şi muzee, 

- de la lit. t) se elimină dreptul de acordare a facilității pentru Asociaţia 

Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru 

angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş 

Caraş Severin, 

- de la lit. u) se elimină dreptul de acordare a facilității pentru entităţile care 

desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe 

mijloacele de transport public local de persoane, 

           - de la lit a) – Sectiunea 2 - se elimină în totalitate reducerea de 20% la costul 

abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în 

Municipiul Timişoara, 

Celelalte puncte din Protocol rămân nemodificate. 

  

În acest sens vă rugăm a analiza și a face demersurile legale pentru aprobarea 

propunerii de modificare a Protocolului de gratuitati. 

    CONDUCEREA 
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