
Anexă la Hotărârea nr……. din……………….. 
 
 
 

ACT ADITIONAL 
La Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006  

 
 

ÎNTRE 
 
 
1. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap, cu sediul în Timişoara, str. Dorobantilor, nr.11/A,  reprezentat prin doamna Maria Stoianov-
Director Executiv  şi doamna Daniela Lung- Şef Serviciu 
 şi 
2.Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 
14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin  domnul Eugen 
Stănescu-Director General şi d-na Sorina Boldura-Director Financiar Contabil 

     
s-a convenit la incheierea prezentului act aditional la Conventia – anexa la H.C.L. nr.592/2006 

privind colaborarea intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia 
Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de 
transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara: 

 
Art.1. Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se prelungeste pe o perioada de un an, de la data 

de 01.01.2008 pana la data de 31.12.2008.  
Art. 2.  Articolul 1 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si  se completeaza 

dupa cum urmeaza: ,,Obiectul conventiei il reprezinta realizarea activitatii de transport adaptat de catre 
Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, incadrate in 
grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, nominalizate 
de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cu cele 4 microbuze Mercedes Benz 
Sprinter, proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara si date in administrare Regiei 
Autonome de Transport Timisoara prin H.C.L. nr.226/10.05.2005.” 

Art.3. La art.3 se introduce lit.g) cu urmatorul continut: ,,numeste o persoana dintre angajatii 
sai pentru predarea, preluarea si confirmarea zilnica a documentelor.” 

Art.4.  La art. 4 se introduce punctul g) astfel : ,,numeste o persoana, dintre angajatii sai, 
pentru preluarea graficele de transport de la Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si 
comunicarea acestora catre  soferii microbuzelor.” 

Art. 5. Articolul 5 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si completeaza dupa 
cum urmeaza: ,,Beneficiarii transportului adaptat sunt persoane cu dizabilitati locomotorii, incadrate 
in grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, cu 
autonomie sau fara autonomie in manipularea caruciorului, eventual insotiti de o alta persoana, in 
limita capacitatii de transport a fiecarui microbuz.” 

Art.6. La art. 5 se introduce art.5^1: ,,Activitatea de transport adaptat se realizeaza in baza 
unui contract de furnizare de servicii sociale incheiat intre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu 
Handicap si beneficiari.”  si 5^2: ,,Transportul beneficiarilor se realizeaza de la domiciliul acestora 
la locul stabilit si retur, la orele prestabilite, in limita capacitatii de transport si a incadrarii in cotele 
efective de combustibil aprobate. 

Art.7. ,,Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timisoara, potrivit art. 6 din 
Conventie, se modifica, incepand cu data de 01.01.2008 si este de 3,19.lei/km, fara TVA.” 

 
 
 
 



Art.8.Articolul 12 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si completeaza dupa 
cum urmeaza: ,,Prezenta conventie poate fi modificata sau completata numai prin acordul scris al 
partilor si dupa aprobarea Consiliului Local Timisoara. Modificarile sau completarile aduse de una 
dintre parti, vor fi notificate celeilalte parti, cu 30 zile inaintea supunerii spre aprobarea Consiliului 
Local Timisoara. Modificarile legislative au efect asupra conventiei daca sunt imperative si daca 
privesc principalele clauze ale conventiei.” 

  
 
Art.9.Toate celelalte  clauze ale Conventiei raman neschimbate. 

  
Art.10.Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 ( patru ) exemplare, cate doua pentru fiecare parte. 
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