
ACT ADIŢIONAL NR. 2 

la 

CONTRACTUL DE SERVICII nr. 72/19.04.2019 

 

 

 Art. 1. PARŢILE CONTRACTANTE 
Între:  

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Sos. Vitan-Bârzeşti, 
nr. 11, sector 4, Bucureşti, telefon: 021332.09.54; Fax: 021332.06.15; E-
mail:office@brml.ro; cod fiscal RO4283376, cont IBAN  RO37 TREZ 7045 009X XX00 
8168 deschis la Trezoreria sector 4, prin 
DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA PLOIEȘTI, cu sediul in 
Ploiesti, strada Toma Ionescu nr 3, cod 100169, judetul Prahova, tel. 0244 - 576 028, fax 
0244 - 574 850, reprezentata prin Dna Director ing. Marta PĂUN şi ec. Laura ENESCU, 
în calitate de şef birou economic, in calitate de achizitor 
si 
operatorul economic S.C. Director Special Troops  - D.S.T. SRL cu sediul central în 
jud. Prahova, com. Plopu, sat Nisipoasa, nr.80A, telefon 0720081581, telefon/fax: 
0344803015.; e-mail: dstpazasiprotectie@yahoo.com, cu nr. de înregistrare la Registrul 
Comerţului: J29/900/2015 Cod fiscal: RO34693246, cont trezorerie 
ROTREZ5395069XXX008861 deschis la Trezoreria Boldești Scăieni, reprezentat prin 
Administrator Luca Violeta în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
Având în vedere adresa S.C. Director Special Troops  - D.S.T. SRL nr. 4201 din 
20.12.2019, înregistrată la  BRML cu  nr. 10515/23.12.2019  și prevederile art. 6.2 din 
contract, au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de servicii cu nr. 
72/19.04.2019, în următoarele condiții: 
 
Art. 2. Se modifica art.5.1 din contract si va avea urmatorul continut: 
,,Achizitorul va efectua plata serviciilor lunare efectiv prestate, utilizând următoarea 
formulă: 
Valoarea facturii (Vf) = Nto x T, unde 
Nto = număr total de ore efectiv prestate 
T = tariful/oră/agent = 14,53 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) 2,76 lei, 
în conformitate cu clauzele din prezentul contract de achiziţie publică de prestare 
servicii. 
Numărul total de ore efectiv prestate se va stabili pe baza fişei de pontaj a lunii 
respective, dar numai după acceptarea acesteia de către beneficiar, respectiv prin 
persoana desemnată de acesta. Persoana desemnată este directorul DRML Ploiești. 
 
Art. 3. Se modifica art.5.3 din contract si va avea urmatorul continut: 
„Incepand cu data de 01.01.2020 pana la 30.04.2020, valoarea serviciilor prestate nu va 
depasi suma de 51.777,66 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) 9.837,76 lei. 
Valoarea totală a contractului nu poate depăși suma de 146.839,84 lei fără TVA, la care 
se adaugă TVA (19% ) 27.899,57 lei, valoare totală cu TVA: 174.739,41 lei.” 
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Art. 4. Se modifica art. 6.1 din contract si va avea urmatorul continut: 
"Prezentul contract este valabil pana la data de 30.04.2020." 
 
Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate. 
 
Art.4. Prezentul act adiţional a fost încheiat astazi 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 1 (una) pagina. 
 
 
ACHIZITOR,                                          PRESTATOR, 
DRML PLOIEȘTI                                                                S.C. Director Special Troops  - D.S.T. SRL 
Director,                                           Administrator  
ing. Marta PĂUN                                                                 Violeta LUCA 
 
 
 
 
 
 
SEF BIROU ECONOMIC 
Ec. Laura Elena ENESCU 
 
 
 
 
 
 
 
CFP, 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 
ing. Florina Gabriela ALBRICH 


