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                                    ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL A12491/26.04.2022 
NR. 1 din data de __________________ 

 
 
Între, 
 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6 cu sediul în Șos. Orhideelor 
nr.2d, telefon 021.413.17.43 cod fiscal 17314075 cont nr. RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la 
Trezoreria Sectorului 6, reprezentată prin ................, Director General în calitate de Beneficiar,  
şi 

S.C. SORANTIS TFM S.R.L., cu sediul în Loc. Băicoi, Str. Gladiolelor, nr. 27, Județ Prahova, 
număr înmatriculare J29/1569/2016 cod fiscal 14933239, adresă e-mail office@sorantis.ro, cont 
Trezorerie RO31TREZ5395069XXX009589, Trezoreria Prahova, reprezentată prin ........................, în 
calitate de prestator, pe de altă parte, a intervenit următorul act adițional: 
 

Art.1 Articolul 13.1 se modifică după cum urmează: Părţile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 Art.2 Articolul 4 se completează prin introducerea art. 4.4 cu următorul conținut: Obiectul 
contractului constă în prestarea de servicii de curăţenie interioară și exterioară, la sediul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 6 situat în Șos. Orhideelor nr.2d sector 6, București, în perioada 
02.06-30.06.2022. 

Art.3 Articolul 4 se completează prin introducerea art. 4.5 cu următorul conținut: Preţul include 
costuri cu: forța de muncă, utilaje, materiale de curățenie întrebuințate și materiale consumabile (hârtie 
igienica 3 straturi/150 de file – 750 buc, hartie pliabilă 200 buc./set – 100 seturi, săpun lichid ph neutru 
– 30 de litri) și transportul acestora la sediul beneficiarului. 

Art.4 Articolul 4 se completează prin introducerea art. 4.6 cu următorul conținut: Preţul plătibil 
prestatorului pentru serviciile prestate în perioada 02.06-30.06.2022 este de 9.835 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 1.868,65 lei. 

Art.5 Articolul 5 se completează prin introducerea art. 5.2 cu următorul conținut: Contractul se 
prelungeşte începând cu data de 02.06.2022 până la data de 30.06.2022. 
 Art.6 Articolul 6 se completează prin introducerea art. 6.4 cu următorul conținut: Documentele 
prezentului act adițional sunt: 

- Referatul de necesitate nr.A16657/30.05.2022 
- Nota justificativă nr.A16676/30.05.2022 
- Detaliu cumpărare SEAP nr.30722249/30.05.2022 

 Art.7  Celelalte clauze din contract rămân neschimbate pe toata perioada derulării contractului.  
 
 
 
                 BENEFICIAR                                                                    PRESTATOR 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6         S.C. SORANTIS TFM S.R.L. 

   Director General           Administrator 
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