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R E F E R A T 
privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 91/01.07.2016. 

 
 

Primăria Municipiului Timişoara a încheiat la data de 01.07.2016 contractul de concesiune nr. 91 din 
01.07.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din  Municipiul 
Timişoara”, cu S.C. DANYFLOR S.R.L..  

Prin HCLMT nr. 98/01.03.2016 s-a stabilit modalitatea de „Delegare a gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân  din Municipiul Timişoara”. 

Prin HCLMT nr. 180/10.05.2016 s-au adus modificări la HCLMT nr. 444/12.09.2014 privind 
aprobarea Regulamentului de desfăşurare a licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în 
proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de 
concesiune si încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare. 

Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr.75/22.01.2014 privind activitatea de administrare a 
creanţelor nefiscale de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara precum şi HCLMT nr.11/02.02.2016 
privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DFMT, privind îndeplinirea 
obiectivului specific referitor la urmărirea creanţelor nefiscale ce rezultă din contractele aflate în evidenţa sa; 

Pentru optimizarea contractelor în derularea ce au ca obiect servicii prestate pentru municipalitate 
conform prevederilor legale şi pentru stabilirea unui cadru unitar, eficient şi eficace în condiţii de egalitate în 
tratament, transparenţă şi nediscriminare precum şi îmbunătaţirea raporturilor contractuale cu titularii 
contractelor încheiate; 

 
Având în vedere cele expuse  PROPUNEM:  
Emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea încheierii unui act adiţional ce va modifica  

art. 9 punctul (14) din contractul nr. 91/01.07.2016  referitor la cuantumul penalităţilor de întârziere care se 
aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre. 
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