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ACT ADITIONAL NR. 2/.................. 
la Contractul nr. SC2016-12094/26.05.2016 privind  delegarea de gestiune prin atribuire directa a 
serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a 

circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” 
 

 
         In conformitate cu HOTARAREA nr. .................................. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara - 
de comun acord - partile: 
         1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 
0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana Stanciu - Director economic, 
numit in continuare delegatar, 
         2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, 
nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm@sdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului  
J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin 
ing. Valentin Martânov - Director general şi ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare 
delegat, 
 
convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-
12094/26.05.2016, dupa cum urmeaza: 
 

Art. 1: Se completează art. 6 cu două noi alineate,  alin. (4) şi alin. (5), din Contractul nr. SC2016-
12904/26.05.2016 se modifică şi completează, astfel: (4) ,,a) Tarifele pentru mentenanţa sistemului sunt evidenţiate 
în Anexa 1 la actul adiţional. 

b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de 
lucrări şi sunt cele aprobate aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin art. 6 din Hotărârea 
nr. 162/10.05.2016”. 

(5) Devizele vor fi defalcate pe categorii de lucrări: întreţinere/mentenanţă/reparaţii, etc şi obiective de 
investiţii. 

        Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016,  
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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