Anexa nr. 2

Lucrări de reparaţii curente pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă realizate la 30.09.2019
Nr.
crt.

Unitatea

Denumire clădire (conform
inventarului din domeniul public)

Lucrări executate
(scurtă descriere)

Plati efectuate
la 30.09.2019

Observatii

0

1

2

4
Refacere hidroizolaţie acoperiș terasă, finisaje
interioare, instalaţii

7

9

0,00

Reparaţii finisaje interioare, tâmplărie, instalaţii

0,00

46.10.25 Centrala

Termică

46.10.13 Magazie Armament,
Birouri
46.10.17 Popicărie, Cabinet
1

Reparaţii la faţade, finisaje interioare, şarpantă,
12.990,51

AIUD
Medical Cadre
46.10.19 Corp Gardă- Magazii
46.10.20 Corp Gardă- Dormitoare

învelitoare, instalaţii
Reparaţii la faţade, finisaje interioare, şarpantă,
învelitoare, instalaţii
Reparaţii la faţade, finisaje interioare, şarpantă,
învelitoare, instalaţii

TOTAL

PAVILION COMANDA CORP B
PAVILION COMANDA CORP C
ARAD

POST CONTROL 1
CORP DE LEGATURA 7A
CORP DE LEGATURA 7B
CORP DE LEGATURA 7C

TOTAL

0,00
459,34

finalizat

23.805,15
PAVILION COMANDA CORP A

2

lipsă fonduri și
forță de muncă
specială

zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii,
inlocuire hidroizolatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii,
inlocuire hidroizolatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii,
inlocuire hidroizolatii
zugraveli, reparatii, vopsitorii, reparatii instalatii,
inlocuire hidroizolatii

4.500,00

-

1.999,00

-

500,00

-

23.405,00

-

500,00

-

20.726,00

-

20.726,00

-

72.356,00

PAVILION ADMINISTRATIV I

SCOALĂ, SECTOR VIZITE,
PUNCT PRIMIRE, POST
CONTROL II, SALA SPORT
DETINUTI

PAVILION ADMINISTRATIV II

zugrăveli interioare la pereţi şi tavane cu var,
reparatii tencuieli interioare , finisaje cu glet, zugraveli
exterioare cu var,înlocuit feronerie la uşi, inlocuit
parchet

zugrăveli interioare la pereţi şi tavane cu var,înlocuit
feronerie la uşi , reparatii tencuieli ext/int,reparatii
instalatii sanitare, termice
zugrăveli interioare la pereţi şi tavane cu var ,
reparatii tencuieli ext/int , finisaje glet , vopsitorii,
reparatii placaje ceramice la pardoseala , înlocuit
feronerie la uşi, reparatii instalatie termica si instalatie
electrica

zugrăveli interioare la pereţi şi tavane cu var, înlocuit
feronerie la uşi si ferestre, vopsitorii în culori de ulei a
tâmplăriei de lemn, vopsitorie in culori de ulei la
pereti, reparatii jgheaburi si burlane, reparatii
instalatii electrice
POST CONTROL– G.Az.

3

BACAU

FOIŞOARE
G.Az.

zugrăveli interioare la pereţi şi tavane cu var
,reparatii tamplarie, turnat beton, înlocuit geam tras,
PAZĂ ( 3 buc) –
vopsitorii , reparatii instalatii electrice

PUNCT COMANDA SECUIENI

zugrăveli interioare/exterioare la pereţi şi tavane cu
var ,reparatii tamplarie, turnat beton, înlocuit geam
tras, vopsitorii , reparatii instalatii electrice

s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 455.97 lei cu
3327,89 materiale din stoc

s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 3118.56 lei cu
2345,15 materiale din stoc

s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 105.55 lei cu
121,69 materiale din stoc
s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 45.08 lei cu
materiale din stoc
s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 1076.36 lei cu
materiale din stoc

FOISOARE PAZA 3 BUC

zugrăveli interioare/exterioare la pereţi şi tavane cu
var ,reparatii tamplarie, turnat beton, înlocuit geam
tras, vopsitorii , reparatii instalatii electrice

FOISOR PAZA 1 BUC

zugrăveli interioare/exterioare la pereţi şi tavane cu
var ,reparatii tamplarie, turnat beton, înlocuit geam
tras, vopsitorii , reparatii instalatii electrice

Sector vizite, laptarie, birouri GAZ

s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 76 lei cu
1490,87 materiale din stoc
s-au efectuat si
reparatii in valoare
de 8.66 lei cu
materiale din stoc

reparatii cu glet , zugraveli, vopsitorii, reparatii
instalatii sanitare, reparatii instalatii termice, reparatii
instalatii electrice,reparaţii tâmplărie

Magazie, ateliere, vestiar. Sala zugraveli,vopsitorii, reparatii instalatii sanitare,
sport cadre. Punct primire
reparatii instalatii termice, reparatii instalatii
electrice,reparaţii tâmplărie
Pavilion infirmerie

zugraveli,vopsitorii, reparatii instalatii sanitare,
reparatii instalatii termice, reparatii instalatii electrice,
inlocuit tamplarie

Copertină auto

reparații la învelitoare

Atelier tamplarie POSDRU

reparații instalații sanitare, zugrăveli

Pavilion administrativ

zugrăveli lavabile

Birou supraveghetor - secția E2 și
secția E4

reparații pardoseli, zugrăveli lavabile

TOTAL

4

BAIA MARE

TOTAL

7285,60
37.780,10
321,06
1.801,60
739,47
40.642,23

100003

Pavilion
Administrativ

5

Reparatii parchet laminat,reparatii tencuieli interioare
la pereti si tavane, reparatii finisaje, reparatii
vopsitorii, intretinere instalatii electrice, instalatii
sanitare si termice

0,00

Reparatii tencuieli interioare la pereti si tavane,
reparatii finisaje, reparatii vopsitorii

4982,75

BOTOSANI
100030

Club
cadre

100042

Pavilion A

Reparatii parchet laminat,reparatii tencuieli interioare
la pereti si tavane, reparatii finisaje, reparatii vopsitorii

0,00

100007

Pavilion B

Reparatii parchet laminat,reparatii tencuieli interioare
la pereti si tavane, reparatii finisaje, reparatii vopsitorii

0,00

TOTAL

6

BRAILA

4982,75
Pavilion
Administrativ

Zugrăveli; vopsitorii;inlocuit elemente instalatie
electrica si sanitara, inlocuit feronerie

4613

Pavilion
Administrativ

turnat sapa din beton, inlcuit parchet, inlocuit
instalatie sanitara, amenajat arhiva

6622,98

Pavilion
Administrativ

zugravit, vopsit

1200

Curte exterioara

Practicat gol de usa in zidul cladirii de detentie,
culoar de acces din panouri de plasa , reconfigurat
instalatia sanitara in zona.

2100

GAZ Braila

varuit, zugravit, vopsit, reparatii la instalatii sanitare si
electrice

4600

Conform adresei
Nr. F/40649 din
02.09.2019,
suma de 1000 lei a
fost relocata catre
obiectivul Alei si
Platouri in vederea
realizarii lucrarilor
de reparatii
curente si
intretinere
necesare.

GAZ Silistea

reparatii la acoperisul fanarului si la imprejmuire

TOTAL

7

21435,98

BUCURESTI
JILAVA

Anexa cazarmare

reparaţii acoperiş ,vopsitori,suduri, reparati confecti
metalice,usi+ferestre

Atelier tâmplărie

reparat terasă - hidroizolaţie şi termoizolaţie, reparaţii
instalaţii termice, schimbarea tămplăriei de metal sau
lemn de la ferestre şi uşi cu tâmplăriei termopan ,
reparaţii glafuri, gletuiri şi vopsitorii.

sală sport

Reparaţii acoperiş,grunduieli, reparaţie/ înlocuire a
tămplăriei de metal sau lemn de la ferestre şi uşi cu
tâmplărie termopan , reparaţii glafuri, gletuiri şi
vopsitorii.

depozit alimente

reparat terasă - hidroizolaţie şi termoizolaţie, reparaţii
instalaţii termice, reparaţii tămplărie metal/ lemn de la
ferestre/uşi , reparaţii glafuri, gletuiri şi vopsitorii.

1.702,00

POPOTA CADRE

hidroizolaţie şi termoizolaţie, reparaţii instalaţii
termice, schimbarea tămplăriei de metal sau lemn de
la ferestre şi uşi cu tâmplăriei termopan , reparaţii
glafuri, gletuiri şi vopsitorii.

2.219,21

TOTAL

0,00

3.218,00

0,00

7.139,21
Punct control auto+personal

8

2300

BUCURESTI
RAHOVA

0,00

Urmează a se
executa

8

BUCURESTI
RAHOVA

Pavilion administrativ C1+C2

Reparații la pereți și tavane prin tencuieli,finisaje cu
tinci și zugrăveli lavabile;
Reparații locale la hidroizolația terasei;
Reparații la fațade și tencuieli decorative;
Reparații cu rigips la glafuri, măști/scafe;
Reparații la pardoseli prin înlocuirea parchetului
existent cu parchet laminat;
Reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit obiecte
sanitare (vas WC, lavoar) unde este cazul;
Reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

TOTAL

9

BISTRIȚA

26512,94

26512,94
Corp B - Popotă

zugrăveli, vopsitorii și igienizări interioare

Secția I, II, III, IV, V

zugrăveli, reparații,vopsitorii si igienizări interioare; s-a
schimbat de asemenea gresia și faianța din băile
birourilor supraveghetorilor de pe secțiile IV-V

Ateliere - punct termic

zugraveli și igienizări interioare, reparații tencuieli
interioare, înlocuit pardoseală existentă cu parchet
laminat

Post control nr. 1 - Foișoare

vopsit componente din lemn. De asemenea în Postul
6 s-a reparat podeaua, s-a recondiționat tencuiala
exterioară și stâlpii de susținere s-au îmbrăcat în
tencuială decorativă.

Pavilion comandă corp A

vopsirea pardoselilor cu vopsea epoxidică

13.273,46

Lucrări executate
parțial

9

BISTRIȚA

13.273,46

Pavilion administrativ

zugrăveli, vopsitorii și igienizări interioare, înlocuit
faianță și gresie toaletă, înlocuit ușă existentă cu ușă
pvc. S-au zugrăvit de asemenea biourile din cadrul
sectorului Economico-administrativ

Corp C - sală sport

revopsit pardoseală, zugrăveli, vopisiri și igienizări
interioare

TOTAL

13.273,46

Pavilion administrativ A

Reparat instalații sanitare, înlocuire butuc, capac
WC, prize, feronerie la uși corp de iluminat, reparat
mobilier din lemn, finisaje cu glet, zurgăveli și
vopsitorii

1750,00

Pavilion administrativ B

Zugrăveli, înlocuire uși, reparații finisaje cu glet,
înlocuire corp de iluminat

1176,00

Zugrăveli, înlocuire feronerie la uși, înlocuire scurgere
lavoar, racorduri flexibile, vas WC complet, teparat
instalații sanitare, vopsitorii

2913,00

Înlocuire corp de iluminat, înlocuire vas wc, lavoar,
baterie lavoar, etajeră, oglindă, înlocuire siguranțe,
înlocuire ușă, înlocuire radiator, reparat instalații
sanitare

3745,00

Înlocuire baterie lavoar, înlocuire conductorii,
vopsitorii, înlocuire conductori șiu corpuri de iluminat,
reparat poartă metalică

606,00

Înlocuire pară duș, baterie duș

2006,00

P.C.1 + Popotă + Cameră oaspeți

10

CODLEA
P.C.2 + Birouri

Garaj auto + Post control +
Doemitor
Pavilion vizite + Beci
Secție exterioară Râșnov
Depozit armament

Înlocuire corpuri de iluminat, dulie și prize
Reparat tencuieli, înlocuire prize

TOTAL
PAVILION ADMINISTRATIV
COMANDĂ

zugraveli lavabile,reparaţii glet pereţi şi tavane

83,00
191,00
12470,00
2,98

PAVILION ADMINISTRATIV
AUXILIAR

reparatii pardoseli gresie, reparaţii pereţi faianţă,
zugraveli lavabile,reparaţii parchet, înlocuire plăci
tavan casetat

9,58

SECTII DETINERE

zugraveli lavabile,reparaţii glet pereţi şi tavane,
reparatii pardoseli gresie, reparaţii pereţi faianţă,
zugraveli lavabile,reparaţii parchet, înlocuit usi si
ferestre, inlocuit lampi iluminat,

0,26

CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ

reparaţii tencuieli interioare

3,26

zugraveli cu var,glet pereţi şi tavane,
reparaţii instalaţii termice, reparaţii instalaţii sanitare,
înlocuit obiecte sanitare,
11

MIOVENI
PPD

SPĂLĂTORIE DEŢINUŢI

BRUTĂRIE
ATELIER TÂMPLĂRIE

BLOC ALIMENTAR

reparaţii zugrăveli lavabile, tencuieli, glet pereţi şi
tavane; placaje pereti cu faianta
reparatii usi si ferestre
zugraveli cu var, glet pereţi şi tavane,
vopsitorii uşi din lemn, vopsitorii ferestre din lemn
inlocuit placi faianta
zugraveli cu var, glet pereţi şi tavane,
reparatii gresie si faianta; reparatii hidroizolatie
acoperis

8,47

0,06

zugraveli cu var, glet pereţi şi tavane,
inlocuit placi faianta

2,83

reparație uși și ferestre
TOTAL

27.439,45

12

CRAIOVA

Pavilion multifunctional-C4

reparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,
reparatii invelitoare, reparatii pardoseala inlocuire
parchet, reparatii la instalatia termica,electica si
sanitara ,placari ceramice interioare/exterioare,vopsit
obiecte din lemn/metal

3512,44

Pavilion multifunctional-C3

reparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,
reparatii invelitoare, reparatii pardoseala inlocuire
parchet, reparatii la instalatia termica,electica si
sanitara ,placari ceramice interioare/exterioare,vopsit
obiecte din lemn/metal

3932,20

Pavilion multifunctional-C4

reparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,
reparatii invelitoare, reparatii pardoseala inlocuire
parchet, reparatii la instalatia termica,electica si
sanitara ,placari ceramice interioare/exterioare,vopsit
obiecte din lemn/metal

0,00

Pavilion multifunctional-C26

reparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,reparatii
la instalatia termica,electica si sanitara ,placari
ceramice interioare/exterioare,vopsit obiecte din
lemn/metal

0,00

Reparatii invelitoare

0,00

eparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,reparatii
la instalatia termica,electica si sanitara ,placari
ceramice interioare/exterioare,vopsit obiecte din
lemn/metal

0,00

Pavilion Administrativ-C12

Spatii detinere detinuti-C25

Pavilion comanda C7
TOTAL

reparatii finisaje interioare , zugraveli lavabile,

611,90
8056,54

Sectia III-IV

reparatii pardoseli (gresie, parchet etc.), reparații
instalații termice (încalzire) înlocuire radiatoare din
fonta, tevi, fitinguri, unde este cazul, reparații
instalații sanitare , înlocuit obiecte sanitare (vas wc,
lavoar, baterii monobloc, dus etc.), tevi, fitinguri,
unde este cazul, reparații placaje ceramice (gresie si
faianată) la pardoseala și pereți grupuri sanitare,
reparații tencuieli, finisaje cu glet/tencuiala fină ,
zugraveli lavabile, tamplarie pvc(usi și ferestre) ,
vopsitorii tampl. metalică / lemn, conducte instalații,
radiatoare, etc., reparații instalații electrice, inlocuire
corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este
cazul.

Pavilion administrativ I

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
administrative (birouri, holuri, bucatarie, magazii etc.);
repararea instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;inlocuirea
tamplariei exterioare cu tamplarie pvc si geam
termopan;pardoseli parchet;placaje din placi
ceramice la pardoseala;inlocuit usi interioare; inlocuit
uși metalice; inlocuit usi exterioare cu usi PVC (unde
este cazul);

0

s-a diminuat cu
suma de 6000 de
lei, conform
adresei nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

3122,25

s-a dimunuat cu
suma de 3877,75
lei, conform
adresei nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

13

DEVA

Pavilion administrativ II

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
administrative (birouri, holuri, magazii etc.); repararea
instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;inlocuirea
tamplariei exterioare cu tamplarie pvc si geam
termopan;pardoseli parchet;placaje din placi
ceramice la pardoseala;inlocuit usi interioare; inlocuit
uși metalice; inlocuit usi exterioare cu usi PVC (unde
este cazul);

1285,15

Pavilion administrativ I popota/bucatărie

reparatii pardoseli (gresie, parchet etc.), reparații
instalații termice (încalzire) înlocuire radiatoare din
fonta, tevi, fitinguri, unde este cazul, reparații
instalații sanitare , înlocuit obiecte sanitare (vas wc,
lavoar, baterii monobloc, dus etc.), tevi, fitinguri,
unde este cazul, reparații placaje ceramice (gresie si
faianată) la pardoseala și pereți grupuri sanitare,
reparații tencuieli, finisaje cu glet/tencuiala fină ,
zugraveli lavabile, tamplarie pvc(usi și ferestre) ,
vopsitorii tampl. metalică / lemn, conducte instalații,
radiatoare, etc., reparații instalații electrice, inlocuire
corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este
cazul.

0,00

pregatire
documentatie
pentru derulare
achizitie materiale

Post control nr. 1

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
(birouri, holuri, zona acces etc.); repararea
instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;inlocuirea
tamplariei exterioare cu tamplarie pvc si geam
termopan;pardoseli parchet;placaje din placi
ceramice la pardoseala;inlocuit usi interioare; inlocuit
uși metalice; inlocuit usi exterioare cu usi PVC (unde
este cazul);

Centru de Incluziune Socială

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
(birouri, holuri, zona acces etc.); repararea
instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;pardoseli
parchet;placaje din placi ceramice la
pardoseala;inlocuit usi interioare( dacaeste cazul);

0,00

s-a diminuat cu
suma de 900,49 lei
conform adresei nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

125,00

s-a diminuat cu
suma de 1000 lei,
conform adresei nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

Bloc alimentar

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
(birouri, holuri, zona acces etc.); repararea
instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;pardoseli
parchet;placaje din placi ceramice la
pardoseala;inlocuit usi interioare( dacaeste cazul);

Garaj auto + atelier spalatorie

reparatii grupuri sanitare (placaje ceramice la
pardoseala și pereți, finisaje interioare, vopsitorii,
zugraveli cu vopsea lavabila); inlocuit obiecte
sanitare (unde este cazul);reparații si igenizări spații
(birouri, holuri, zona acces etc.); repararea
instalatiilor sanitare, electrice, termice
deteriorate;repararea finisajelor interioare; vopsitorii,
zugraveli interioare cu vopsea lavabila;pardoseli
parchet;placaje din placi ceramice la
pardoseala;inlocuit usi interioare( dacaeste cazul);

TOTAL

2315,49

s-a suplimentat cu
suma de 900,49
lei,conform adresei
nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

0,00

s-a diminuat cu
suma de 1000 lei,
conform adresei nr.
53065/DEA/16.09.
2019 privind
virarea de credite
bugetare și
rectificarea
bugetară 2.

6847,89
Bloc administrativ- Comandament
C1

finisaje cu glet, reparatii pardoseli, zugraveli
lavabile,reparatii tamplarie existenta, reparatii
instalatii electrice, sanitare, termice, inlocuire
accesorii sanitare

680,47

Spatii lucru- Administrativ C2

Centrala termica
Cabinet medical+capela
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zugraveli interioare cu vopsea lavabila, reparatii la
instalatii
reparatii pardoseli, zugraveli interioare cu vopsea
lavabila, reparatii la instalatii

1.996,76

0,00
4000,00

finisaje cu glet, reparatii pardoseli, zugraveli
lavabile,reparatii tamplarie existenta, reparatii
instalatii electrice, sanitare, termice, vopsitorii la
instalatii si conducte metalice; reparatii la confectii
metalice, reapratii la pardoseli, zugraveli interioare cu
vopsea lavabila, reparatii la instalatii electrice,
sanitare

0,00

reparatii strat suport din beton
reparatii si vopsitorii confectii metalice

0,00
0,00

refacere finasaje glet in zona tavanului, zugraveli
interioare cu vopsea lavabila, reparatii la instalatii

0,00

Post control Vj

tencuieli exterioare si zugraveli la fatada cladirii

0,00

P.C 2 Vj

tencuieli exterioare si zugraveli la fatada cladirii

0,00

Sector vizita Vinjulet

tencuieli exterioare si zugraveli la fatada cladirii

0,00

Magazie

tencuieli exterioare si zugraveli la fatada cladirii

0,00

Anexa+Garaj auto

DROBETA
TURNU
SEVERIN

finisaje cu glet, reparatii pardoseli, zugraveli
lavabile,reparatii tamplarie existenta, reparatii
instalatii electrice, sanitare,

Alei betonate Vj
Curti plimbare Vj
Corp C7 Centrala termica

Depozit carburant (Casuta
educatie Vj)

inlocuirea partiala a tamplariei existente cu tamplarie
din pvc/aluminiu cu geam termopan, zugraveli cu
vopsea lavabila

4.541,04

Bloc alimentar C9 Vj

Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie
pvc/aluminiu cu geam termopan, zugraveli interioare
cu vopsea lavabila, inlocuire elemente sanitare
deteriorate, a corpurilor de iluminat

TOTAL
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13.732,74

24.951,01

Pavilion Administrativ

Reparaţii tencuieli interioare, finisaje interioare cu
glet, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă reparaţii
placaje ceramice la pardoseala, Reparaţii placaje
ceramice faianta, vopsitorii, inlocuit obiecte sanitare,
inlocuit instalatie electrica

257,00

Pavilion Detentie

Reparaţii tencuieli interioare, finisaje interioare cu
glet, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă reparaţii
placaje ceramice la pardoseala, Reparaţii placaje
ceramice faianta, vopsitorii, inlocuit obiecte sanitare,
inlocuit instalatie electrica

1228,00

Post control nr.2+sociocultural+depozit munitie

Reparaţii tencuieli interioare, finisaje interioare cu
glet, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă

197,00

Corp Garda

reparaţii tencuieli interioare, finisaje interioare cu glet,
zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă reparaţii
placaje ceramice la pardoseala, Reparaţii placaje
ceramice faianta reparaţii pazie reparaţii jgheaburi
reparaţii burlane, inlocuit invelitoare din tabla , plcari
cu OSB, izolatii cu vata minerala

30541,38

FOCSANI

Post control nr.1+Sala asteptare

finisaje interioare cu glet, zugrăveli interioare cu
vopsea lavabilă, zugraveli lavabile exterioare,
reparaţii placaje ceramice la pardoseala, reparatii
instalatie sanitara,

3565,00

Filtru sanitar
Statie hidrofor

Reparatii la instalatia electrica

0,00
211,00

Imprejmuiri si foisoare

Reparatii tencuieli exterioare , zugraveli exterioare,
vopsitorie cu vopsea de ulei a confectiilor metalice,
reparatii tamplarie existenta din aluminiu, inlocuit
feronerie usi si ferestre, inlocuit instaltie electrica,
inlocuit sarma ghimpata, inlocuit plac prefabricate
degradate

678,00

Depozit ETG
Garaj Auto

Reparati la instalatia electrica

Garaj auto , cabinet medical

Refacere instalatie termica - inlocuit radiatoare, tevi si
fitinguri

563,96

Pavilion administrativ

Inlocuit /montat tamplarie din pvc , geamuri
securizate, refacere instalatie termica - inlocuit
radiatoare, tevi si fitinguri, montat coltar trepte

36483,35

TOTAL
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GALAȚI

Magazie armament , birouri
Vestiare subofiteri
Sala asteptare vizite
Corp G detentie

lucrari de reparatii cu tencuieli, gletuieli , zugraveli
interioare , tamplarie pvc
tencuire, gletuire, aplicare var lavabil; placari reci
gresie; instalatii termice si electrice; tamplarie pvc usi
si ferestre
aplicare amorsa si var lavabil
tamplarie pvc - usi si ferestre

TOTAL

17

TOTAL

GHERLA

Popota cadre

reparatii tencuieli interioare pereți și tavane,inlocuire
placaje faianta, inlocuire placari gresie,zugraveli
interioare, reparatii instalatii sanitare, electrice
înlocuire corp iluminat

0,00
46,00
36723,38

3637,81
0,00
0,00
0,00
40685,12

0,00

0,00

Foisoare
18

GIURGIU
Depozit armament

Refacere strat hidroizolant cu membrană bituminoasă

0,00

Înlocuit jgheaburi și burlane, refacere strat
hidroizolant cu membrană bituminoasă

0,00

TOTAL

0,00

Pavilion detentie Corp B

Pavilion Administrativ
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IASI

intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet

1,83
0,50

intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet

Magazii si birouri
Corp D

0,00
3,14

Depozit alimente
Beci muraturi

inlocuit tamplarie partial
inlocuire copertina policarbonat
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
finisaje cu glet, zugraveli , vopsitorii
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
intretinere instalatii, zugraveli , vopsitorii, finsaje cu
glet
finisaje cu glet, zugraveli , vopsitorii
finisaje cu glet, zugraveli , vopsitorii

Foisoare

inlocuit elemete tamplarie (broaste usa, manere)

1,96

Centrala termica
PC2 si sector vizita
PC1
Arhiva si birouri

TOTAL

0,10

5,16
0,82
0,64
6,93
0,65
0,00
0,00

21860,00
Pavilion Administrativ
Club Cadre

MARGINENI

0,00

Vestiar cadre camere oaspeti si
primire vizitatori

Bloc Alimentar

20

0,13

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii, înlocuit armaturi si fitinguri
sanitare
înlocuit calorifere si fitinguri

1333,13
2341,17
materiale
achiziționate 2019
+ stoc 2018
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MARGINENI

Popota Cadre

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii,înlocuire fitinguri sanitare

454,59

Depozit-grupa interventie

înlocuit armaturi si fitinguri sanitare

207,09

Sala Sport(vestiar cadre)

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii

224,95

TOTAL
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MIERCUREA
CIUC

4560,93
46.76.01 Pavilion administrativ

Finisaje interioare cu glet si zugraveli in var

200,00

46.76.06
Administrativ+bucatarie+club

Zugraveli si vopsitorii,inlocuire pardoseala

1000,00

46.76.05 Administrativ + garaje

46.76.03 Detentie nr 1+2
46.76.12 Depozit de legume si
furaje

Zugraveli si vopsitorii,inlocuire elemente de
incalzire,inlocuire parchet,revizuire instalatie sanitara
si electrica,inlocuire partiala tigla acoperis pavilion

0,00

Zugraveli si vopsitorii,inlocuire elemente de
incalzire,revizuire instalatie sanitara si electrica

0,00

Zugraveli si vopsitorii,inlocuire elemente de
incalzire,revizuire instalatie sanitara si
electrica,inlocuire parchet

0,00

TOTAL

1200,00

Pavilion Administrativ și secții
detenție
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ORADEA

materiale
achiziționate 2019
+ stoc 2018

Bloc Alimentar Deținuți

Reparații tencuieli, pardoseli, zugrăveli,

270,00

Reparații instalații electrice

0,00

Reparații tencuieli, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii

0,00

Reparații tencuieli, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii

1324,48

Reparații hidroizolație acoperiș

0,00

Reparații tencuieli, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii

0,00

Înlocuire baterie

32,00

Reparații tencuieli, zugrăveli, vopsitorii

0,00

Deoarece ne aflam
in zona de
protectie a
monumentelor
istorice nu sau
putut efectua
reparatii curente la
cladiri pana la
aparitia Deciziei
460/2019
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ORADEA
Pavilion Administrativ și secții
deținere - celular

Pavilion spații producție și
detenție

Reparații tencuieli, zugrăveli, vopsitorii

0,00

Reparații instalații
Reparații pardoseli
Reparații tencuieli, zugrăveli și vopsitori

0,00
128,82
0,00

Înlocuire rezervor WC- Grupa de interventie

65,40

Înlocuit vas wc complet echipat
Înlocuit rezervor WC
Alte lucrări de întreținere
TOTAL
Pavilion Administrativ
Club Cadre
23

CONSTANTA
POARTA ALBA

Popota Cadre

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii, înlocuit armaturi si fitinguri
sanitare
înlocuit calorifere si fitinguri

Depozit-grupa interventie

înlocuit armaturi si fitinguri sanitare

Sala Sport(vestiar cadre)

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii
82468,90

Pavilion detenţie Corp B

PLOIEȘTI

materiale
achiziționate 2019
+ stoc 2018

gletuiri, zugrăveli,vopsitorii,înlocuire fitinguri sanitare

TOTAL
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911,50
52,00
746,47
3530,67

reparații instalații sanitare

710,68

Pavilion Administrativ

finisaje cu glet; zugrăveli lavabile; vopsitorii la uși din
lemn și confecții metalice; reparații pardoseli din
gresie; reparații placaje cu faianță; reparații instalații
sanitare și electrice

1.742,08

Pavilion detenţie

zugrăveli lavabile; vopsitorii la uși din lemn și confecții
metalice; reparații placaje cu faianță; reparații
instalații sanitare

250,88

finisaje cu glet; zugrăveli lavabile; vopsitorii ale
confecțiilor metelice; reparații pardoseli din parchet;

1852,52

Pavilion Administrativ

24

PLOIEȘTI
finisaje cu glet; zugrăveli lavabile; vopsitorii ale
confecțiilor metelice; reparații pardoseli din gresie;
reparații instalații electrice

2039,86

Pavilion E

finisaje cu glet; zugrăveli lavabile; reparații pardoseli
din gresie; reparații instalații sanitare

723,59

Pavilion Administrativ

finisaje cu glet; zugrăveli lavabile; vopsitorii ale
confecțiilor metelice; reparații pardoseli din parchet;
reparații instalații electrice

430,45

Pavilion Administrativ

Pavilion G

finisaje cu glet; zugrăveli lavabile;

TOTAL
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CRAIOVA
PELENDAVA

723,59
4440,82

COMANDAMENT

Finisaje cu glet, zugraveli interioare, vopsitorii,
reparatii usi, reparatii invelitori, reparatii placaje
ceramice

PAVILION ADMINISTRATIV

Reparatii tencuieli, reparatii acoperis, zugraveli si
vopsitorii, reparatii placaje termoizolante, reparatii
tencuieli decorative, inlocuire feronerie usi, finisaje cu
glet, inlocuire robineti, inlocuire capace wc, prize,
inlocuire feronerie usi, cablu electric, ventilator F10,
inlocuire becuri, tuburi flourescent, intretinere tablou
electric, inlocuire robineti

POST TRANSFORMARE

reparatii tencuieli, zugraveli si vopsitorii

x

GARAJ AUTO

reparatii tencuieli, zugraveli si vopsitorii

x

ATELIER TAMPLARIE

zugraveli si vopsitorii

x

34,70

4.606,39
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CRAIOVA
PELENDAVA

STATIE FLOTATIE

zugraveli, reparatii instalatii sanitare

392,05

CENTRALA TERMICA

reparatii placaje ceramice, zugraveli

x

zugraveli interioare, vopsitorii, inlocuire feronerie usi,
reparatii invelitori, reparatii placaje ceramice, finisaje
cu glet
zugraveli si vopsitorii, inlocuire feronerie usi, inlocuire
baterie lavoar, teava PPR 20mm cu fitingurile
aferente, intretinere tablou electric

FILTRU VIZITE
POST CONTROL NR.1

zugraveli si vopsitorii, inlocuire aparate electrice,
finisaje interioare - placare pereti cu gips carton

BIROU CAZAN TUICA
TOTAL
Administrativ + Detenție
admistrativ)
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SATU MARE

4.487,11

1.243,84
10.928,33
0,00
0,00

(Corp

Administrativ + Detenție (Corp
detenție)

164,24

0,00
înlocuit feronerie defectă
reparare instalație sanitară (vestiar cazarmare)

0,00
67,12
61,98
0,00

Atelier producție interioară
Foișor pază
Bloc alimentar
G.A.Z.
TOTAL

(mii lei)

0,00
reparare instalație sanitară
reparare instalație sanitară (bloc alimentar); refacere
vopsitorii degradate

61,98
280,90
0,00
471,98

corpul
administrativ face
parte din Palatul
de Justiție Satu
Mare, clădire
clădirile sunt
amplasate în zonă
istorică protejată,
conform P.U.G.
Satu Mare;
aprobarea A.N.P.
pentru executarea
lucrărilor de
reparații curente a

Pavilion administrativ-birouri

Corp gardă+ popotă
Magazie popotă

Reparații finisaje și zugrăveli interioare.

Realizat.

Sală ședințe- reparații finisaje și zugrăveli interioare.

Realizat.

Reparații feronerie uși
Reparații zugrăveli interioare, vopsitorii.
Reparații placaje cu gresie, faianță; Reparații finisaje
și zugrăveli interioare cu glet la pereți și tavane;
Reparații tâmplărie; Reparații instalații sanitare;
Reparații obiecte sanitare.

Realizat.
Realizat.

Realizat.

Post control nr.1
27

SLOBOZIA

Reparații finisaje și zugrăveli la pereți și tavane;
Reparații instalație electrică

#REF!

Plata se va face în
luna octombrie.
Realizat cu
materiale din stoc.
Fondurile au fost
relocate lucrărilor la
acoperiș PC1.
Fondurile alocate
inițial (10.000 lei)
au fost diminuate
în urma virării.

Reparații învelitoare tablă.
Pavilion deținere

Reparații tencuieli interioare; Reparații finisaje și
zugrăveli interioare.

Post control nr.2+ sector vizite

Reparații tâmplărie

Foișoare pază

Reparații trepte, vopsitorii.

TOTAL

#REF!
tencuieli, zugraveli, reparatii pardoseli

Pavilion central
28

TIMISOARA
foisoare
Pavilion Club sectia VI
TOTAL

tencuieli, zugraveli,placare gresie, reparatii grupuri
sanitare: inlocuire obiecte sanitare, reparatii instalatii
incalzire si alimentare cu apa
reparatii pardoseli, zugraveli, instalatii sanitare
vopsitorii, inlocuire tabla si tevi
zugraveli, reparatii tamplarie

Realizat.

4.554,71
3.846,00
8.400,71

Birouri vizita popota

29

PLOIESTITARGSORUL
NOU

Club cadre
Post control 1
Post paza nr.6
Pavilion administrativ fabrica

TOTAL

Pavilion administrativ 46.120.01

Foișoare 46.120.01B

Bucătărie cadre, Acces personal
46.120.02

inlocuire tamplarie pvc, inlocuire instalatii sanitare
uzate,reparație scări intrare,zugrăveli
finisaje glet, zugraveli, vopsitorii, inlocuire tamplarie
pvc,
inlocuire obiecte sanitare uzate,inlocuire motor
poarta acces

5.788,01
4.805,60
1.320,40

racordare la canalizare toaleta ecologica
inlocuire tamplarie pvc, finisaje glet, zugraveli
Reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire
radiatoare de fontă, unde este cazul; reparaţii
pardoseli gresie; gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie
lemn, uşi şi ferestre; reparaţii instalaţii sanitare,
inclusiv înlocuit obiecte sanitare (vas WC,
lavoar)unde este cazul; reparaţii instalaţii electrice,
Repararea jgheaburilor, burlanelor, a invelitorii, a
tâmplăriei, a scarilor de acces si a parapetelor
metalice
reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;
reparat lift popotă

968,73
12.882,74
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Pavilion detenție 46.120.03

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

Garaje, Magazii 46.120.05

Reparații învelitoare șarpantă magazia alimente și
magazia cazarmare, reparații instalații electrice,
reparații instalații termice, inclusiv înlocuit radiatoare
acolo unde este cazul, reparații tămplărie lemn

Filtru instanță, CT, Cabinete
medicale 46.120.08

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

TARGU MURES

Birouri 46.120.08A

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

9,4569

1)*Lucrările de
reparații curente și
întreținere s-au
executat in baza
adresei ANP
Nr.40917, 40914,
40919, 10932,
40920, 40924,
40926/CUATALC/1
9.06.2019

TOTAL

Curte plimbare , capelă, sală sport
46.120.10

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

Atelier lăcătușerie, Grup
electrogen, Magazii 46.120.11

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;

Vestiar, birou, 46.120.20

reparaţii instalaţii termice, inclusiv înlocuire radiatoare
de fontă, unde este cazul; reparaţii pardoseli gresie;
gleturi, zugrăveli, reparaţii tâmplărie lemn, uşi şi
ferestre; reparaţii instalaţii sanitare, inclusiv înlocuit
obiecte sanitare (vas WC, lavoar)unde este cazul;
reparaţii instalaţii electrice, inclusiv înlocuire corpuri
de iluminat, prize, întrerupătoare, unde este cazul;
9.456,90
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TARGU JIU

Pavilion administrativ

Reparatii tencuieli pereti si tavane
Zugraveli
pereti si tavane
Inlocuit parchet
Vopsitorii tevi si calorifere
Inlocuire tevi
sparte
Refacere hidroizolatie
Conservare corp administrativ cu placi OSB

TOTAL
32

TULCEA

Pavilion administrativ
Pavilion detentie

reparatii pardoseli - inlocuit parchet
inlocuit usi lemn cu usi metalice

TOTAL

Pavilion administrativ

33

VASLUI

-

12269,16

12269,16
1.500,00
0,00
1.500,00

655,74

Diferența dintre
plățile efectuate și
fondurile alocate
reprezintă lucrările
de reparații
curente ce se
doresc a se
executa cu terți, la
streașină
(elemente de
preluare a apei
pluviale, sageacuri
și pazii).

Pavilion popotă

33

-

661,80

VASLUI

Pavilion vizite

Pavilion punct control

Înlocuit obiecte sanitare

418,00

-

583,49

Diferența dintre
plățile efectuate și
fondurile alocate
reprezintă lucrările
de reparații
curente ce se
doresc a se
executa cu terți, la
streașină
(elemente de
preluare a apei
pluviale, sageacuri
și pazii).
Diferența dintre
plățile efectuate și
fondurile alocate
reprezintă lucrările
de reparații
curente ce se
doresc a se
executa cu terți, la
streașină
(elemente de
preluare a apei
pluviale, sageacuri
și pazii).
-

Pavilion punct control nr. 2

-

TOTAL

34

CE BUZIAS

TOTAL

Diferența dintre
plățile efectuate și
fondurile alocate
reprezintă lucrările
de reparații
curente ce se
doresc a se
executa cu terți, la
streașină
(elemente de
preluare a apei
pluviale, sageacuri
și pazii).

386,07

2705,10

COMPLEX SPORTIV
(Club
şi Sală de sport) nr MFP 107419

reparații la acoperișul de tip tegola, reparații tavane
gips-carton, vopsitorii lavabile

1406

INFIRMERIE nr MFP 107410

vopsitorii lavabile ,reparatii tencuielii, inlocuit partial
tamplaria din lemn cu tamplaria PVC.

0

SALA MESE+BUCATARIE nr
MFP 107460

vopsitorii lavabile ,reparatii tencuielii, reparatii partiale
la instalatia sanitară, inlocuit partial tamplaria din
lemn cu tamplaria PVC.

7845,43

PAVILION VIZITE nr MFP 107405

vopsitorii lavabile ,reparatii tencuielii, reparatii
partiale la instalatia sanitară,inlocuit partial tamplaria
din lemn cu tamplaria PVC.

3150

PAVILION ADMINISTRATIV nr
MFP 107409

Vopsitorii lavabile inlocuit partial tamplaria din lemn
cu tamplaria PVC (uși).

DEPOZIT ALIMENTE nr MFP
107476

Vopsitorii lavabile, inlocuri placi ceramice

2229,48

462,97
15094

35

GĂEȘTI

Sală sport

Chituire geamuri,vopsitorii în ulei a tâmplariei metalice

0,00

Sectie E2

Vopsitorii la interior și exterior, glet de ipsos

6696,96

Filtru PC1

turnat asfalt

9500,00

Sală festivități

vopsitorie împrejmuire

0,00

Bloc Alimentar

Vopsitorii la interior, glet de ipsos

0,00

TOTAL
36

C.E. TG.OCNA

Materiale stoc
magazie
cazarmare
Materiale stoc
magazie
cazarmare

16196,96
Pavilon administrativ

Intretinere spatii, reparat si inlocuit articole defecte

TOTAL

37

Materiale stoc
magazie
cazarmare

0,00
0,00

4678,90

Reparatii placi
ceramice la
pardosela
executate de o
firma de
specialitate.

Club cadre,sala popice,vestiare

Au fost finalizate lucrarile de reparatii placaje placi
ceramice,gletuiri,zugraveli,instalatii sanitare la 1 grup
sanitar si Lucrari de zugraveli,reparatii si vopsitorii
tamplarie lemn,reparatii instalatie termica in cadrul
Obiectului Vestiare.

2743,09

Celelalte lucrari
planificate
urmeaza a fi
executate.

Foisoare paza si imprejmuire

Vopsitorii confectie metalica,scara acces ,invelitoare
tabla si tamplarie din lemn.

3177,97

Lucrarile planificate
au fost executate.

Spatii cazare detinuti

Reparatii placi ceramice la pardosela .

C.D. BRAILATICHILESTI

TICHILESTI

Reparatii si zugraveli pereti,tavane, reparatii instalatii
sanitare,termice, electrice, etc .

Alte obiective

TOTAL=
PAVILION ADMINISTRATIV

CD CRAIOVA

1685,00

zugrăveli, vopsitorii, înlocuit instalații sanitare

505,50

GARAJ AUTO

reparații electrice, zugrăveli, tencuieli

674,00

SPĂLĂTORIE

reparații feronerie, înlocuit geamuri, reparații termice

337,00

INFIRMERIE

reparații electrice, sanitare

252,75

reparații feronerie, electrice, sanitare

4350,00

reparații electrice, sanitare, zugrăveli, vopsit obiecte
metalice

5624,75

reparații sanitare, tencuieli, reparații electrice

3525,00

zugrăveli, vopsitorii

750,00
17704,00

ATELIERE PRODUCȚIE
CANTINĂ
ȘCOALĂ 17 CLASE
FOIȘOARE PAZĂ
TOTAL

Revizuirea instalației electrice și termice;
Refacerea finisajelor cu glet;
Zugrăveli lavabile;
Refacerea pardoselilor din parchet.

39

Școala
Națională de
Pregătire a
Agenților de
Penitenciare
Târgu Ocna

11422,63

zugrăveli, vopsitorii, igienizare

SECȚII DEȚINERE

38

822,67

Pavilion Administrativ C 46

1.848,00

Refacerea teavanului suspendat din ghips carton;
Refacerea finisajelor cu glet;
Zugrăveli lavabile;
Înlocuit gresie intrări laterale în clădire.

15.837,67

Reparații de tencuieli exterioare;
Zugrăveli lavabile exterioare.

18.790,18

Lucrari executate
de catre
electricianul ,
instalatorul ,
tamplarul ,
gospodarul unitatii
.

39

Școala
Națională de
Pregătire a
Agenților de
Penitenciare
Târgu Ocna

Pavilion Administrativ C 46

Bloc alimentar C 42

Înlocuit parțial țiglă ceramică, zona afectată;
Vopsirea cu vopsea specială a învelitorii.

9.467,99

Refacerea finisajelor cu glet;
Zugrăveli lavabile;
Refacerea pardoselilor din mozaic;
scurgere ape uzate menajere.

2.001,96

Înlocuit rigole

TOTAL

47.945,80
46.66.55

Depozit
tronson l

40

Baza de
Aprovizionare,
Gospodărire și
Reparații

46.66.55
46.66.13

Platforme, curti si alei
Garaj auto,
dormitoare

46.66.38
Pavilion
administrativ
46.66.36-37
TOTAL
TOTAL GENERAL

Pavilion central

reparatii la instalatii sanitare, termice si electrice,
vopsitorii metalice, montare panou PVC,tencuieli
interioare, zugraveli lavabile, placaje cu gresie si
faianta
vopsitorii diverse, montare corpuri de iluminat
exterior,turnare beton simplu preparat manual cu
betoniera

18118,00

reparatii la instalatii sanitare
tencuieli exterioare
montare usi, reparatii instalatii sanitare, pardoseli
calde din parchet laminat
18118,00
#REF!

