
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 la 

CONTRACTUL DE  SERVICII nr. 113/30.04.2019 

 

 

Art. 1. PARŢILE CONTRACTANTE 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Sos. Vitan-Bârzeşti, nr. 
11, sector 4, Bucureşti, telefon : 332.09.54; Fax: 332.06.15; E-mail: office@brml.ro; cod 

fiscal RO4283376, cont IBAN  RO80 TREZ 23G8 0013 0203 030X deschis la Trezoreria 

sector 4, prin 

DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ CRAIOVA, adresa sediu 

Bld. Gh. Chiţu, nr. 58, Craiova, tel. 0251-510204, fax: 0251-510042, e-mail: 

drmlcv@brml.ro, cod fiscal RO4283376, reprezentată prin director ing. PAULA 

RADULESCU şi şef birou economic ec. GICA TORIA ILEANA, în calitate de achizitor 

SC FORT SECURITY SRL, cu sediul în Craiova, Calea Bucuresti, nr. 51B, tel/fax: 0251-

412244, email: forts1@yahoo.com, cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului: 
J16/2533/2005, Cod fiscal RO18242872, cont trezorerie RO59RZBR0000060007504027, 

deschis la Trezoreria Mun. Craiova, reprezentată prin col. (r.) LICA STANCU – 

reprezentant legal, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de servicii cu nr. 
113/30.04.2019, conform art. 7.2 și adresei nr. 1788/24.12.2019, înregistrată la DRML 
Craiova cu nr. 5189/24.12.2019, în următoarele condiții: 
 

Art. 1. Se modifică art. 5.1 din contract și va avea următorul conținut: 

"Achizitorul va efectua plata serviciilor lunare efectiv prestate, utilizând următoarea 

formulă: 

   Vf = (Nto x T)+ N, unde: 

Vf = Valoarea facturii fără TVA 

Nto = număr total de ore efectiv prestate 

T = tariful/oră/agent = 14,37 lei fără TVA până la 31.12.2019, 15,70 lei fara TVA de 

la 01.01.2020. 

Numărul total de ore efectiv prestate se va stabili pe baza fişei de pontaj a lunii respective, 
dar numai dupa acceptarea acesteia de catre achizitor, respectiv prin persoana desemnata de 

acesta.” 

 

Art. 2. Se modifica art. 5.2 din contract si va avea următorul continut: 
„Incepand cu data de 01.01.2020 pana la 30.04.2020, valoarea serviciilor prestate nu va 

depasi suma de 35.466,30  lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) 6.738,60 lei. 

valoare cu 42.204,90 lei cu TVA. 

Valoarea totală a contractului nu poate depăși suma de 101.094,09 lei fără TVA, la care se 
adaugă TVA 19% 19.207,88 lei, valoare totală cu TVA: 120.301,97 lei.” 
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Art. 3. Se modifică art. 6.1 din contract și va avea următorul conținut: 
„Prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii intră în vigoare la data semnării 
lui şi este valabil până la data de 30.04.2020.” 

 

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

 

Art. 6. Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi 31.12.2019, la sediul autorităţii 
contractante, în două exemplare originale cu egală forţă juridică, din care unul pentru 

achizitor şi unul pentru prestator şi conţine 2 (două) pagini. 

             

ACHIZITOR,                               PRESTATOR, 

DIRECTOR  DRML CRAIOVA,                                     S.C. FORT SECURITY S.R.L. 

ing. PAULA RADULESCU                                            col. (r)  LICA STANCU 

 

 

 

 

 

SEF BIROU ECONOMIC, 

ec. GICA TORIA ILEANA 

 

 

 

 

 

CFP, 

hhhhhhhhhhhhhhh 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE 

TITUS MIHAELA 


	valoare cu 42.204,90 lei cu TVA.

