ACT ADITIONAL NR. 2 din data de ____________
la Contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa
a serviciului ,, Intretinere a serviciului de iluminat public si
iluminat festiv de sarbatori din Timisoara ”

In conformitate cu HOTARAREA nr. .................................. a Consiliului Local al
Municipiului Timisoara, de comun acord:
PARTILE:
1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, cod fiscal
14756536, tel 0256-408.367, fax. 0256 – 204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar,
denumit in continuare delegatar,
si
2. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , cu sediul social in
Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56 si sediul procedural in B-dul Dambovita nr. 1-3, jud.
Timis, CIF 2490570, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis
J35/3034/1991, cont curent nr. RO06BRDE360SV07424003600 deschis la B.R.D. Timisoara ,
tel. 0356/803.720, fax. 0356/803.705, e-mail: relatii.publice@ratt.ro, reprezentata prin Nicolae
Bitea – Director General si Lascut Felicia – Director Economic, numita in continuare delegat,
convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr.
SC2018-17594/24.07.2018, astfel:
Art. 1: Se modifică şi se completează art. 4, după cum urmează:
,,- Aliniatul (1) şi (2) a art. 4 din contract nu se modifică;
- Alineatul (3) se modifică şi se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an
(250.700 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei).
Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al
Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.
- Alineatul (4) se modifică şi se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de
iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afișat
în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție
de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.
- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul
conţinut: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă
este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul
contract”.
Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC201817594/24.07.2018, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ___________, in 4 (patru) exemplare,
cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.
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