
Nr. înreg.: 13HKL190618/19.06.2018 
 

Invitație Cerere de ofertă 
 
 

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER cu sediul în comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod fiscal: 
36519956, nr. tel. 0746-199-143, reprezentat prin Lázár László, director executiv, în calitate de 
achizitor, în vederea funcționării Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER în cadrul proiectului ”Sprijin 
pentru cheltuieli de funcționare și animare” nr. contract de finanțare: 
C19401178011672115725/12.01.2017,  
 
invită Operatorii Economici interesați să depună oferte în vederea atribuirii contractului ”Servicii 
financiar-contabile” 
 
Cod CPV: 79211000-6 
 
Serviciile financiar-contabile cuprind următoarele: 

 
1. Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare 
2. Întocmirea statelor de plată a salariilor 
3. Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare/trimestriale/anuale 
4. Înregistrarea concediilor medicale/întocmire adeverințe 
5. Întocmirea balanţei sintetice de verificare 
6. Întocmirea registrului jurnal 
7. Întocmirea listei furnizorilor/debitorilor și a clienților 
8. Întocmirea, verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale 
9. Întocmirea Registrului inventar 
10. Coordonarea inventarului anual 
11. Întocmirea Registrului imobilizărilor și întocmirea fișei mijlocului fix 
12. Consultanță privind organizarea contabilității financiare și de gestiune în conformitate cu 
legislația în vigoare 
 
Termen de depunere a ofertei: 25.06.2018 
Durata contractului: de la data semnării contractului, cu condiția avizării de CRFIR Alba Iulia până la 
31.12.2019 
Valoarea estimată a achiziției: 15.200,00 RON fără TVA pentru perioada iunie 2018-decembrie 2019 
Oferta de preț trebuie să conțină următoarele informații: 

- să  fie exprimat în lei fără TVA, valoarea totală să fie menționată și cu TVA 
- să conține denumirea și adresa ofertantului, să fie înregistrată, semnată și 

ștampilată de reprezentantul legal al Operatorului economic 
- valabilitatea ofertei 30 zile de la data emiterii 

Criteriul de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut 
Adresa de depunere: 
office@hkleader.ro sau Comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod poștal: 537140 
 
Operatorul economic trebuie să depună împreună cu oferta: 

- documente de constituire și carnetul de membru CECCAR vizat 
- Certificatul constatator detaliat în original, valabil la emiterea ofertei, dar nu mai vechi de 6 

luni. 
 
 
 
Lueta, 19.06.2018 
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