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ACT ADIŢIONAL NR. 24 
La Contractul pentru achiziţia serviciului public de salubritate în 

Sectorul 6 nr. 1153/16.11.1999 
 
 
 

 PRIMĂRIA SECTOR 6 cu sediul în Calea Plevnei nr.147-149, sector 6, tel: 0376.204.319, 
fax 0376.204.446, cod fiscal 4340730, cont RO06TREZ24A740501200109X, deschis la Trezoreria 
Sector 6 a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Primarul Sectorului 6, d-nul GABRIEL MUTU, 
denumită în cele ce urmează PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE, pe de o parte 
 şi, 

URBAN S.A., în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în Bucureşti,    
str. Munţilor, nr. 2, sector 6, Tel:  021-413.91.15/16; Fax: 021-413.67.02, E-mail: office@ 
urbansa.ro, înregistrată la Registrul Comerţului, sub nr. J40/8382/2014, CIF RO7203606, cont 
RO86TREZ7005069XXX001624 deschis la Trezoreria Mun. Bucureşti, reprezentată de CERES 
INSOLV S.P.R.L. prin dna. Gabriela-Carmen Sanda, desemnată administrator judiciar în procedura 
insolvenţei debitoarei URBAN S.A. şi prin administrator special Mihaela Ilie, denumită în cele ce 
urmează PRESTATOR 

 
 au convenit să încheie prezentul Act adiţional care completează Contractul                  
nr. 1153/16.11.1999, Actele adiţionale nr. 1/2000, nr. 3/2001, nr. 5/2002, nr. 6/2002, nr. 7/2003,        
nr. 8/2003, nr. 10/2004, nr. 11/2004, nr. 14/2005, nr. 15/2005, nr. 17/2006, nr. 18/2007,    nr. 19/2008, 
nr. 20/2008, nr. 21/2008, 23/2019 şi protocolul din 01.08.2001 dintre Primăria Sector 6 şi URBAN 
S.A. la contractual iniţial, luând în considerare următoarele: 
 

- Adresa S.C. URBAN S.A. nr. 13668/29.11.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 
46269/02.12.2019 prin care solicită ajustarea tarifelor de prestaţie pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare constând în operaţiunile de: măturat mecanizat, măturat 
manual, răzuit rigole, spălat carosabil, stropit carosabil, salubrizare spaţii verzi, stropit 
spaţii verzi, cosit iarba, deszăpezire; 

- evoluţia indicilor preţurilor de consum comunicaţi de I.N.S. pentru capitolul « servicii » , 
pentru perioada mai 2018 – octombrie 2019 (105,38%) 

      - parametrul de ajustare este de 105,38%,  
 
 Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 3, art. 9 pct. 1, art. 19 pct. 4, 5 şi 6 din 
contractul iniţial, coroborat cu art. 1 din Actul adiţional nr. 15/2005 la contractul iniţial, valoarea 
contractului va fi: 

 pentru curăţenie căi publice: 80.925.822,46 lei/an (inclusiv TVA); 
 pentru întreţinere spaţii verzi: 430.263,54 lei/an (inclusiv TVA); 
 pentru deszăpezire şi combaterea poleiului: 21.973.087,13 lei. Valoarea nu conţine 

TVA. 
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Art. 2. Art. 19 la Contractului nr. 1153/16.11.1999 se modifică astfel: 
(I) PRESTATORUL este remunerat de PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE pentru 

lucrările de curăţenie căi publice a căror execuţie a fost confirmată în baza prevederilor contractului de 
bază. 

 
Remuneraţia “R” pe care o primeşte PRESTATORUL este compusă din: 

A. O sumă medie lunară* de 150.249,25  lei, corespunzătoare efectuării operaţiei de măturat 
mecanizat pe o suprafaţă de 9.473.471m2/lună, la un tarif de 15,86 lei/1000m2; 

B. O sumă medie lunară* de 4.118.691,15 lei, corespunzătoare efectuării operaţiei de măturat 
manual pe o suprafaţă de 61.528.102 m2/lună, la un tarif de 66,94 lei/1000m2; 

C. O sumă medie lunară* de 413.212,04 lei, corespunzătoare efectuării operaţiei de răzuit 
rigole pe o lungime de 556.582 ml/lună, la un tarif de 742,41 lei/1000 ml; 

D. O sumă medie lunară* de 3.363.279,59lei, corespunzătoare efectuării operaţiei de stropit 
carosabil pe suprafaţa medie lunară de 119.945.777 m2/lună, la un tarif de 28,04 lei/1000 
m2. Prestaţia de stropit carosabil se efectuează în perioada 1.04 – 31.10; 

E. O sumă medie lunară* de 171.005,15 lei, corespunzătoare efectuării operaţiei de spălat 
carosabil pe suprafaţa medie lunară de 5.669.932 m2/lună, la un tarif de 30,16 lei/1000 m2. 
Prestaţia de spălat carosabil se efectuează în perioada 1.04 – 31.10, cu o frecvenţă 
săptămânală; 

F. O sumă anuală de 21.973.087,13 lei (exclusiv TVA) corespunzătoare asigurării mijloacelor 
materiale şi umane necesare pentru efectuarea operaţiunilor de deszăpezire şi combatere a 
poleiului în conformitate cu Programele de deszăpezire aprobate de PERSOANA 
JURIDICĂ ACHIZITOARE. 
 
 

(II) Lucrări de întreţinere spaţii verzi a căror execuţie a fost confirmată în baza prevederilor 
actului adiţional nr. 13/2005. 

Remuneraţia “R” pe care o primeşte prestatorul pentru această categorie de servicii este 
compusă din: 

A. O sumă anuală de 208.788,03 lei corespunzătoare efectuării operaţiei de salubrizare spaţii 
verzi aferente liniei de metrou uşor din Bulevardul Timişoara, pe o suprafaţă anuală de 
6.504.300 m2, la un tarif de 32,10lei/1000 m2      

B. O sumă anuală de 201.656,82lei corespunzătoare efectuării operaţiei de stropit spaţii verzi 
aferente liniei de metrou uşor din Bulevardul Timişoara, pe o suprafaţă anuală de 
3.813.480m2, la un tarif de 52,88lei/1000 m2. Prestaţia de stropit spaţii verzi se efectuează 
în perioada 1.04 – 31.10; 

C. O sumă anuală de 19.818,69lei corespunzătoare efectuării operaţiei de cosit iarba din 
spaţiile verzi aferente liniei de metrou uşor din Bulevardul Timişoara, pe o suprafaţă anuală 
de 124.740 m2, la un tarif de 158,88lei/1000 m2. Prestaţia de cosit iarba se efectuează lunar 
în perioada 1.04 – 31.10. 

 
*Media lunară a fost calculată prin raportarea zilelor anului la numărul de zile ale săptămânii 

şi la numărul de luni de prestaţie, existând posibilitatea ca în lunile mai lungi (31 de zile) 

aceste valori să fie mai mari. 

Sumele de la poziţiile (I) A, B, C, D, E şi (II) A, B, C conţin TVA. 
 
 
Art. 3. Prevederile prezentului act adiţional intră în vigoare la data semnării lui.  
 
 
 



 3 

 
Art. 4. Celelalte clauze prevăzute în contractul iniţial completat cu protocolul din 01.08.2001 şi 

actele adiţionale nr. 1/2000, nr. 3/2001, nr. 5/2002, nr. 6/2002, nr. 7/2003, nr. 8/2003, nr. 10/2004,     
nr. 11/2004, nr. 14/2005, nr. 15/2005, nr. 17/2006, nr. 18/2007, nr. 19/2008, nr. 20/2008 , nr. 21/2008 
şi nr. 23/2008 şi Protocolul din 01.08.2001 la contractul iniţial, rămân neschimbate. 

 
Prezentul ACT ADIŢIONAL s-a încheiat azi, ……..…… în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) 

pentru fiecare parte semnatară. 
 
 
 
PERSOANA JURDICĂ ACHIZITOARE                                            PRESTATOR 
PRIMARIA SECTOR 6 – BUCUREŞTI                                           URBAN S.A. 
 
 
 
         PRIMAR                                                                   ADMINISTRATOR SPECIAL 

     GABRIEL MUTU                                                                     MIHAELA ILIE 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                         DIRECTOR ECONOMIC 
         DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

  

   DORU MANOLACHE                                                             IULIA HODOROAGĂ 

 

 

SERV. JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV                     VIZAT JURIDIC 

             MIRELA CAPRINCIU 
 

 

 

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 


