Semnătura de primire.......................

Data:.........................
ÎNREGISTRARE
EXECUTANT

BENEFICIAR

ACT ADIŢIONAL nr ...….. din data………………….
la contractul nr ............. data . . . . . . . . .pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici care
prestează servicii de montare/revizii tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL pentru vehicule
rutiere
Cod dosar:
1. Registrul Auto Român, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.391A, sector 1, nr. înregistrare la Registrul
Comerţului J 40/ 5191/ 1992, CIF RO1590236, cont bancar RO57RNCB0086023664390001 deschis la
BCR - Sucursala Grivița, denumit în continuare EXECUTANT, şi
2. ……………………………………................................................................................................. cu sediul în
.…………………..……………………. str……………………………….…, nr……, bloc……, scara……,
apt….., judet/sector....….……..................., nr. Inreg. la Registrul Comerţului ……………..……………….,
CIF ….…..………..…, cont bancar ……...........................……………………. deschis la ......................................,
si punctul de lucru în.…………………..………………… str…………………………… nr….…
judet/sector....………....., denumită în continuare BENEFICIAR.
Art.1. OBIECTUL ACTULUI ADIŢIONAL
Art. 2 din Contract se completează cu un alin. 3 având următorul conţinut:
EXECUTANTUL va evalua capabilitatea tehnică a BENEFICIARULUI în vederea extinderii
autorizaţiei nr………. rev…..din data…………….., la solicitarea scrisă a BENEFICIARULUI, în conformitate
cu prevederile RNTR-9 şi RNTR-6, ediţiile în vigoare.
Art. 2. COSTUL EXTINDERII AUTORIZĂRII
Art. 4 din Contract se completează cu alin. 4.6 având următorul conţinut:
Costul extinderii autorizării este de ……………………lei şi reprezintă suma următoarelor elemente:
 costul auditului, calculat, în baza datelor specificate de BENEFICIAR, pentru o durată de ........ zile-om de

audit, adică .......................... lei

şi

 costul evaluării finale, de ................... lei.
 costul de eliberare a documentelor de autorizare ................... lei Art.

3. CONDIŢII DE PLATĂ
Art. 5.1 din Contract se completează cu pct. 3 având următorul conţinut:
Pe documentul de plată (OP, respectiv pe factura ce vi se eliberează la plata în numerar), se va menţiona:
“GPL-Extindere”, urmat de codul dosarului alocat.
Restul articolelor din contractul pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici menţionat,
ramân neschimbate.
Prezentul Act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Din partea EXECUTANTULUI
Director General RAR
ing. Radian TUFĂ

Din partea BENEFICIARULUI1)
.............................................

Director Economic RAR
ec. Alina-Mihaela NIȚĂ
AVIZAT
Departament Juridic
Auditor RAR,
……………………………………………./data ………………………
1)

(nume, prenume, semnătură)
Se va completa cu funcţia, numele, semnătura şi ştampila factorilor responsabili din conducerea operatorului economic
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