Preşedintele Raionului Dubăsari,
Referinţă: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calităţii construcţiilor” Anexa nr. 1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea
tehnică a proiectelor şi construcţiilor”

RAPORT DE VERIFICARE
la documentaţia de deviz
„Extinderea reparaţiei sectorului de drum L426, acces spre sat. Holercani (în
continuarea drumului raional asfaltat+str. 27 august 1989).”
Beneficiar: Consiliul Raional Dubăsari, str.Păcii, 70, s.Cocieri, r-nul.Dubăsari.
Documentaţia de deviz este elaborată de devizier: Croitor Galina.
1. Baza de proiectare:
Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.
2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:
Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:
Alexei RUSU

Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr.140

3. Date generale:
Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CPL.01.01-2012 „Instrucţiuni
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de
resurse” şi „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002
„Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

4. Costul lucrărilor de deviz:
Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 699,64 mii lei.
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:
La obiectul menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:
Săpături mecanice cu autogrederul, executarea stratului de fundaţie din piatră spartă,
amorsarea suprafeţei împietrite cu bitum, amenajarea stratului de egalizare de beton
asfaltic cu agregat mare, amorsarea suprafeţei cu bitum, executarea îmbrăcămintei
din beton asfaltic cu agregate mărunte, consolidarea acostamentului cu un strat de
piatră spartă, etc.
Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi
mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2020 (preţuri de piaţă),
normelor indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli
asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA.
6.Concluzii:
Ca urmare, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Extinderea reparaţiei
sectorului de drum L426, acces spre sat. Holercani (în continuarea drumului
raional asfaltat+str. 27 august 1989)”, se recomandă spre aprobare cu costul
orientativ de deviz cu TVA 20% în sumă de 684,49 mii lei.
Costul de deviz s-a c
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