
 

ACT ADIŢIONAL nr.  1 din  data de ....................... 
La Contractul nr. 91/01.07.2016 

 
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, bdul. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon 

0256408300, fax.02562014177, cod fiscal RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, 
deschis la Trezoreria Timisoara, în calitate - concedent, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana 
Stanciu - Director Direcţia Economică,  pe de o parte, 

 şi  
S.C. DANYFLOR SRL cu sediul în localitatea Sag, DN59 km12+200M, jud. Timis, înregistrată la 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.J35/3914/1991 cont nr. RO09TREZ6215069XXX002185, 
deschis la TREZORERIA TIMISOARA, CIF RO 1828770, e-mail danyflorcanisa@yahoo.com, nr.telefon 
0727798025 reprezentată prin Dl. Puşcaş Ionel având funcţia de Director General, în calitate de concesionar,  
 
În vederea punerii în executare a prevederilor art. 4 din HCLMT nr. 444/2014 modificată şi completată cu art. 1 din 
HCLMT nr. 180/10.05.2016 
 
În temeiul prevederilor din contractul nr .91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân  din Municipiul Timişoara”,  aprobat prin HCLMT nr. 98/01.03.2016,  de 
comun acord, au convenit modificarea şi completarea acestuia după cum urmeaza: 
 
 I.  Dispozitiile contractuale ale cap.III dispoziţii speciale, art. 9 punctul (14) privitoare la  penalităţile 
de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei,  se modifică şi se completează, după cum urmează:  

“Art.9  
(14) Având în vedere prevederile art.1166, 1178  din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de 

comun acord, au convenit după cum urmează: 
”In cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care 

se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru  neplata la scadență a impozitelor și taxelor 
locale”. 

II. Toate celelalalte dispozitii ale contractului raman nemodificate. 
 
penalităţilor de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din hotărâre 
 
 
     Prezentul act aditional a fost încheiat în 3 exemplare din care 1 exemplar a fost înmânat concesionarului şi 
2 exemplar a rămas la concedent. 
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