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NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII 

pentru lucrări de privind achiziţia publică unor lucrări de finisare - zugrăveli 
interioare la clădiri aflate în administrarea CJHR. 

 
1.Scopul: este achiziționarea unor lucrări de de finisare - zugrăveli interioare în 

interiorul Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita, din Miercurea- Ciuc 

Piața Libertății nr. 5. 

Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări: 
Nr. 

Crt. 

Denumire lucrare                                 

U.M. 

                  

Cant. 

Preț unitar                    

LEI Fără 

T.V.A. 

Valoare LEI 

fără TVA 

1. Lucrări de zugrăveli la spaţii interioare cu 

vopsea lavabilă albă în 2 straturi 

                                  

mp 
300   

2. Repararea, tencuirea perete  mp. 10   

3. Repararație rezervor de toaletă la locuința 

de serviciu situat în Miercurea Ciuc, str. 

Bradului nr. 1/ A/502. 

buc 
1   

 TOTAL    
 

 
2. Locul amplasamentului:  
Miercurea- Ciuc Piața Libertății nr. 5. 

3. Cerinţe tehnice impuse pentru realizarea lucrării: 
Alegerea soluţiei optime din punctul de vedere tehnic și economic privind reabilitarea 
în mod corespunzător a suprafeţelor deteriorate. 

1) Lucrări de zugrăveli si reparaţii pentru spaţii de locuit, holuri și grupuri sanitare 

,cu suprafaţă totală de 300 mp, repararea, tencuirea perete 10 mp, respectiv 

petreseva
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repararație rezervor de toaletă la locuința de serviciu situat în localitatea 

Miercurea Ciuc, str. Bradului nr. 1/ A/502. 

2) Lucrările vor fi executate de regulă, după orele 17 în zilele lucrătoare, după 

programul de lucru. 

3) Decontarea lucrărilor se vor face pe baza de situațiilor de lucrări și factură, 

întocmite de executant, aprobate de beneficiar.  

4) Conditii de plata: Plata cu ordin de plată în termen de max. 30 zile.  

5) Fiecare lucrare comandată va fi executată în termen maxim de 3 zile. 

Condiţii de execuţie: 
- executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
- executantul are obligaţia de a de a asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele, echipamentele şi toate cele necesare, fie de natură provizorie 
fie definitive, în vederea executării lucrărilor de calitate; 

- se va ţine seama de condiţiile de siguranţă, buna funcţionare, estetice, 
pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate; 

- se vor respecta obligatoriu prevederile cuprinse în normativele aferente 
în vigoare, prevederile din normele de protecţia mediului, securității 
muncii şi P.S.I.; 

- se vor utiliza materiale de înalte calitate certificate pe bază de 
documente justificatoare; 

- executantul va vizita locul amplasamentului; 
Oferta financiară: 
Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu: 
 valoarea lucrărilor de executat 
Valoarea estimată a contractului: 
Este de 3.790,00 lei fără TVA. 
Se va completa un centralizator de preţ pentru această lucrare, conform tabelului de 
mai sus, anexă la formularul de ofertă. 
Propunerea tehnică: 
Va cuprinde o descriere a obiectivului care urmează să fie executat. Propunerea 
tehnică trebuie să conţină descrierea soluţiei pentru fiecare cerinţă. 
Lucrarea se consideră finalizată numai când sunt executate corespunzător din punct de 
vedere al siguranţei de utilizare şi asigurarea aspectului corespunzător.  
 
 
Ambrus Imre         Petres Éva 
șef serviciu           consilier 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 21.01.2022 
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