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ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL A12975/29.04.2022 
NR. 2 din data de __________________ 

 
 
Între, 
 DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6 cu sediul în Sos. Orhideelor 
nr.2d, telefon 021.413.17.43 cod fiscal 17314075 cont nr. RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la 
Trezoreria Sectorului 6, reprezentata prin .............., Director General in calitate de Beneficiar,  
şi 
 S.C. SMARTATLETIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Hagi Maria 
Moscu nr. 1, camera 1, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 30114015, inregistrata la 
Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/4728/24.04.2012, cont cont IBAN RO46 BACX 0000 0011 
4123 0000 deschis la Banca Unicredit Bank Sucursala Titulescu, reprezentata legal prin ..................., in 
calitate de Administrator, denumita in continuare Prestator, a intervenit următorul act adițional: 
 
 Art.1 Articolul 1.1 se modifica si va avea urmatorul continut: Obiectul acestui Contract il constituie 
participarea, conform Anexei nr.3, a 15 angajati ai Beneficiarului la cursul denumit “Comunicare, etica 
si integritate” prin asigurarea de catre Prestator a serviciilor de formare-training si instruire, ce au ca 
scop indrumarea si formarea angajatilor pentru o comunicare eficienta, urmarind activitatile mentionate 
in tematica stabilita de comun acord cu Beneficiarul si valorile acestuia – Determinare, profesionalism, 
meritocratie.    
 Art.2  Articolul 1.3 se modifica si va avea urmatorul continut: Cursul se va desfasura in cadrul 
Complexului Sportiv Lia Manoliu - Bd. Basarabia, nr. 37 - 39, sector 2, Bucuresti, Hotelul Sport, etajul 
1, Sala de conferinte, timp de 4 zile, in perioada 17.05-20.05.2022 
 Art.3 Articolul 2.1 se modifica si va avea urmatorul continut: In schimbul prestarii serviciilor care 
fac obiectul acestui Contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului o suma in valoare totala 
11.954,25 lei la care se adauga TVA in valoare de 2.271,31 lei. Pretul include si documentele suport 
pentru curs si materialele ce vor fi necesare desfasurarii cursului, precum si 2 (doua) coffee breakuri/zi. 
 Art.4  Celelalte clauze din contract rămân neschimbate pe toata perioada derulării contractului.  
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