
ACT ADIŢIONAL NR. 2 
la 

CONTRACTUL DE SERVICII nr. 179/30.06.2017 

 
 
 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 Dl. Director ing. Nicolae 
SUGA si Sef birou economic  ec. Victorita BALANESCU, in calitate de chirias 
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. 

 
Au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de servicii cu nr. 179/30.06.2017, conform art. 6 in 
urmatoarele conditii: 
 

Art. 2. Se modifica art.5.1 din contract si va avea urmatorul continut: 
"5.1 Achizitorul va efectua plata serviciilor lunare efectiv prestate, utilizand urmatoarea formula: 
Vf = Nto x T , unde: 
Vf = Valoarea facturii fara TVA 

Nto = număr total de ore efectiv prestate 
T = tariful/oră/agent = 12,90 lei fără TVA. 
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.” 

Art. 3. Se modifica art.5.3 din contract si va avea urmatorul continut: 
„5.3. Incepand cu data de 01.01.2018 pana la 30.04.2018, valoarea serviciilor prestate nu va depasi: 
 suma de 45.511,20 lei fara TVA. la care se adaugă TVA (19%) 8.647,13 lei, valoare totală (cu TVA): 54.158,33 lei 
– pentru servicii de pază, cod CPV 79713000-5   

 
Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate. 
Art.4. Prezentul act adiţional a fost încheiat astazi ...................., 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. 
 
                     BENEFICIAR,                                      PRESTATOR, 
                  DRML PLOIEȘTI                                                                S.C. Director Special Troops  - D.S.T. SRL 

            Director,                                             Administrator  

 Conf. univ.dr. VLAICU Gheorghe                                                               Luca Violeta 

  
 

SEF BIROU ECONOMIC 
Ec. Victorita BALANESCU 
 
OFICIU JURIDIC 

 
RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 
ing. Florina Gabriela ALBRICH 

mailto:office@brml.ro

