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ACT ADIȚIONAL NR. 1 
13538/21.12.2021 

CONTRACT DE SERVICII nr. 4522/29.04.2021  
                                   

 
   

1. Parţile contractului: 
 

Instituţia Prefectului Judeţul Galati cu sediul în Galati strada Domneasca nr. 56, Cod 
poştal 800008 telefon/fax 0236/312100/417218 cod unic de înregistare 3127450 cod 
IBAN RO63TREZ30623510120XXXXX Trezoreria Galati, reprezentatǎ prin 
SUBPREFECT Paul CRISTEA, înlocuitor de drept al prefectului judetului Galati, 
desemnat prin OMAI nr.133/09.09.2021, în calitate de beneficiar, pe de o parte 
 
şi  
 
Psifios S.R.L.  cu sediul in Galati, str. Traian nr. 297, telefon 0236.497.359,  
0742.760.709 inregistrat la Registrul Comertului J17/199/2005, cod fiscal RO17175287, 
cont  bancar RO 43 TREZ3065069XXX012373 deschis la Trezoreria Galati,  reprezentata 
prin Stefan Daniela în calitate de prestator, pe de alta parte. 

 
 

Având în vedere: 
1. Prevederile art. 5.1, 6.1. și 17.1. din contractul 4522/29.04.2021 
2. Prevederile art. 165, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, pentru prelungirea duratei contractului sus menționat a 
cărui valabilitate este până la data de 31 decembrie 2021  

3. Prevederile HG 1071/04.10.2021, referitoare la creșterea salariului minim pe 
economie, pentru modificarea prețului lunar al contractului sus menționat de la 
7905,00 lei fără TVA la 8800,45 lei fără TVA. 

4. Adresa nr. 219/24.11.2021 a SC PSIFIOS SRL GALATI, înregistrată la institutia 
noastră cu nr.12491/20.12.2021 

5. Acest act adițional reprezintă voința reală şi neviciată a părților semnatare, 
 
s-a încheiat prezentul act adițional în următoarele condiții: 
 
 
Art.I Prețul contractului susrubricat prevăzut la art. 5.1. se modifică şi se completeaza,  şi 
va avea următorul cuprins:  
„Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului în perioada 01.01-30.04.2022, respectiv 
preţul serviciilor prestate si materialele necesare efectuarii serviciilor de curatenie, la 
prezentul contract pentru perioada de mai sus, plătibil prestatorului de catre achizitor este 
de 35201,80 lei fără TVA (preț lunar 8800,45 lei fără TVA), la care se adaugă TVA în 
sumă de 6688,34 lei rezultând un preț total de 41890,14 lei.” 
 
Art.II Durata contractului susrubricat prevăzută la art. 6 se modifică şi se completeaza  

cu art.6.2 care va avea următorul cuprins: 
„6.2. Durata contractului se prelungeste cu 4 luni de la 01.01.2022 până la data de 
30.04.2022.” 
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Art.III Restul clauzelor rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adițional conține 2 pagini şi s-a încheiat astăzi 21.12.2021, în 2 
(două) exemplare originale redactate în limba română. 

 
 
 
Institutia Prefectului Judetul Galati, 
 
 

 Psifios S.R.L., 

p. PREFECT,                                                                                                                  Administrator, 
SUBPREFECT Paul Cristea 
 
 
 

                   Stefan Daniela 

  
Control financiar preventiv,  
Florentina Munteanu 
 

 

  
  
  
Serviciul  juridic,  
Nicoleta Butunoiu  

  
 
 

 

 

Compartiment bugete și achiziții publice,  
Bogdan-Valentin Buzescu  
  
 
 
 

 

 


