
____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdruP0M, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Riscani

JTs
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A T aierea  cu freza  a s tra tu lu i de  b e to n  asfa ltic  

uzat, av ind  la tim ea  tam b u ru lu i 1 OOOmm, 
ad inc im ea  stra tu lu i de  : 5 cm

m2 5 815,00

2 TsH92A Incarcarea  in  au to  gunoi
t 41,00

3 TsI51B10 T ran sp o rta rea  p am in tu lu i cu au to b ascu lan ta  
de 10 t la  d istan ta  de: 20 km t 41,00

4 DI141A C u ră ţirea  g rop ilo r d in  im b racam in ti a sfa ltice  
b itu m in o ase  p rin  su flare  cu  com p reso r m anual m2 5 815,00

5 D1108 A p lica rea  stra tu lu i de eg a lizare  d in  b e to n  
asfa ltic  cu  ag regat m are, fara  u tiliza rea  
d istrib u ito ru lu i de  m ix tu ri asfa ltice

t 67,65

6 D1107 A m o rsarea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de b aza  in  
ved erea  ap licării unu i strat de  b e to n  asfa ltic  
(consum  0 .79kg  p en tru  lm 2 )

t 4,46

7 DB16D K-
1,25

Îm b răcăm in te  de b e to n  asfa ltic  cu  agregate  
m ărun te , ex ecu ta ta  la  cald , in  g roosim e de 5,0 
cm , cu a s tem ere  m an u a la

m2 5 815,00



____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupo , c/f
1003600161002. str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Botanica

JVb
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A T aierea  cu  freza  a s tra tu lu i de  b e to n  asfa ltic  

uzat, av ind  la tim ea  tam buru lu i 1 OOOmm, 
ad inc im ea  stra tu lu i de  : 5 cm

m2 5 430,00

2 TsH92A Incarcarea  in  auto  gunoi
t 38,00

3 TsI51A7 T ran sp o rta rea  p am in tu lu i cu au to b ascu lan ta  
de  10 t la  d istan ta  de: 7 km t 38,00

4 DI141A C ură ţirea  g ro p ilo r d in  im bracam in ti a sfa ltice  
b itu m in o ase  p rin  sufla re  cu  com p reso r m anual m2 5 430,00

5 D1108 A p lica rea  stra tu lu i de eg a lizare  d in  b e to n  
asfa ltic  cu  ag regat m are , fara  u tiliza rea  
d istrib u ito ru lu i de  m ix tu ri asfa ltice

t 63,17

6 D1107 A m o rsa rea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de b aza  in 
ved erea  ap licării unu i strat de  b e to n  asfa ltic  
(consum  0 .7 9 k g  p en tru  lm 2 )

t 4,16

7 DB16D K- 
1,25

îm b răcăm in te  de  b e to n  asfa ltic  cu agregate  
m ărun te , execu ta ta  la  cald , in  g roosim e de 5,0 
cm , cu as tem ere  m an u a la

m2 5 430,00



____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia nExdruP0M, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Buiucani

crt.
Simbol norme si 

Cod resurse Denumire lucrărilor
Unitatea 

de măsură
Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A T aierea  cu  freza  a s tra tu lu i de  b e to n  asfa ltic  

uza t, av ind  la tim ea  tam b u ru lu i 1 OOOmm, 
ad inc im ea  stra tu lu i de : 5 cm

m2 4 750,00

2 TsH92A Incarcarea  in  au to  gunoi t 35,00

3 TsI51B10 T ran sp o rta rea  p am in tu lu i cu  au to b ascu lan ta  
de  10 t la  d istan ta  de: 20 km t 35,00

4 DI141A C u ră ţirea  g rop ilo r d in  im b racam in ti a sfa ltice  
b itu m in o ase  p rin  su fla re  cu com p reso r m anual m2 4 750,00

5 Dl 108 A p lica rea  stra tu lu i de eg a liza re  d in  b e to n  
asfa ltic  cu  ag regat m are, fara  u tiliza rea  
d istrib u ito ru lu i de  m ix tu ri asfa ltice

t 55,26

6 D1107 A m o rsarea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de b aza  in  
v ed erea  ap licării un u i strat de b e to n  asfa ltic  
(consum  0 .7 9 k g  p en tru  lm 2 )

t 3,64

7 DB16D K-
1,25

îm b răcăm in te  de  b e to n  asfa ltic  cu agregate  
m ărun te , ex ecu ta ta  la  cald , in  g roosim e de 5,0 
cm , cu  as tem ere  m an u a la

m2 4 750,00



____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupoM, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Centru

J\o
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A T aierea  cu freza  a s tra tu lu i de  b e to n  asfa ltic  

uzat, av ind  la tim ea  tam b u ru lu i 1 OOOmm, 
ad in c im ea  stra tu lu i de  : 5 cm

m2 6 200,00

2 TsH92A Incarcarea  in  auto  gunoi t 43,00

3 TsI51B5 T ran sp o rta rea  p am in tu lu i cu au to b ascu lan ta  
de 10 t la  d istan ta  de: 15 km t 43,00

4 DI141A C u ră ţirea  g rop ilo r d in  im b racam in ti a sfa ltice  
b itu m in o ase  p rin  sufla re  cu  com p reso r m anual m2 6 200,00

5 D1108 A p lica rea  stra tu lu i de  eg a lizare  d in  b e to n  
asfa ltic  cu ag regat m are , fara  u tiliza rea  
d istrib u ito ru lu i de m ix tu ri asfa ltice

t 72,13

6 D1107 A m o rsarea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de b aza  in  
ved erea  ap licării unu i strat de  b e to n  asfaltic  
(consum  0 .79kg  p en tru  lm 2 )

t 4,85

7 DB16D K- 
1,25

îm b răcăm in te  de  b e to n  asfa ltic  cu  agregate  
m ărun te , ex ecu ta ta  la  cald , in  g roosim e de 5,0 
cm , cu  a s tem ere  m an u a la

m2 6 200,00



____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia lţExdrupoM, c/f 
1003600161002. str. Varnita. 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Ciocana

•Ns
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A T aierea  cu freza  a s tra tu lu i de  b e to n  asfa ltic  

uzat, av ind  la tim ea  tam buru lu i 1 OOOmm, 
ad in c im ea  stra tu lu i de : 5 cm

m2 4 600,00

2 TsH92A Incarcarea  in  au to  gunoi
t 32,00

3 TsI51A7 T ran sp o rta rea  p am in tu lu i cu  au to b ascu lan ta  
de 10 t la  d istan ta  de: 7 km t 32,00

4 DI141A C u ră ţirea  g rop ilo r d in  im b racam in ti a sfa ltice  
b itu m in o ase  p rin  su flare  cu com p reso r m anual m2 4 600,00

5 D1108 A p lica rea  stra tu lu i de  eg a liza re  d in  b e to n  
asfa ltic  cu ag regat m are , fara  u tiliza rea  
d istribu ito ru lu i de  m ix tu ri a sfa ltice

t 53,51

6 D1107 A m o rsarea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de  b aza  in  
ved erea  ap licării un u i strat de  b e to n  asfa ltic  
(consum  0 .79kg  p en tru  lm 2 )

t 3.53

7 DB16D K- 
1,25

îm b răcăm in te  de b e to n  asfa ltic  cu agregate  
m ărun te , ex ecu ta ta  la  cald , in g roosim e de 5,0 
cm , cu a s tem ere  m an u a la

m2 4 600,00



36-5/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea 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”

A V I Z  D E  V E R I F I C A R E
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Rîşcani”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîrii 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 2186,10 mii lei.
| Verificator de proiecte ar. 14 3*1



5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
a

5. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de
5,0 cm, cu aşternere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a străzilor secundare sect. Rîşcani” (devize locale), se recomandă spre aprobare 
cu costul orientativ de deviz în sumă de 2186,10 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

I Verificator «Je proiecte «r. 141 1 
\ PltNASCUiiTA CONSTANTIN |4 i'

IDosses-îl®: p /
ţ !%•. Sn jr.regjsirars a avizului; _ X  0 / 2£ O J .  2 o f S  
• ValaOiM Ss la 1S.US.2016 pioâ la 15.09.202!



36-4/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea 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”

A V I Z  D E  V E R I F I C A R E
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Ciocana”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîrii 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 su p u s  devizul de cheltukl-i-4ft -swffgfrie 1728,59 mii lei.
r £ 5 n « t .T  dc proiecte » .  141 |
| hSnAscurtA cowsrAwnri -i

te u  i 5.09.2016 pînâ I*



5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
5. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de

5,0 cm, cu aşternere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a străzilor secundare sect. Ciocana” (devize locale), se recomandă spre 
aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 1728,59 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

Verificator de proiecte ar. 141 
MÎNĂSCUKTÂ CONSTANTIN 

D e m e s a i i l e
ilr. de înregistrare a avizului. ~~
V alab i l i :  de  la 1 5 .0 9 .2 0 1 6  p i n i  ld 15 .09 .2021

lei B / 
■i: 03 .



36-1/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea 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”

A V I Z  D E  V E R I F I C A R E
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Botanica”
(deviz local)

Beneficiar: 1,1 EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorcva (certificat seria ED-2013 nr. 041D)

1. Baza de pr oiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date prr7' verificarea documentaţiei de deviz:

Verif ■ '" 'i  documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constau un 'Cînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Datege.

Devizul dc •1'~1tuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîr;: Cu 'mului 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:

Verif :: s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 2040,21 mii lei.



5. Date pri ind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taier.a eu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curamea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Apli -c rTatului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amoa area suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfsi ' •;
5. Imbr: ărninte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de

5,0 ' îşternere manuala.

Ver'' ?.r': s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ -:u cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoar • V elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale,
transport, r : . ’ cneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluz;

Ca rezulta* ! reificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a tr lor secundare sect. Botanica” (devize locale), se recomandă spre 
aprobare r  -  ■’ orientativ de deviz în sumă de 2040,21 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verifice' roiecte



36-2/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea Guvernului R.M. 

nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea 
calităţii construcţiilor” Anexa nr.l Regulamentul 

„Cu privire la verificarea proiectelor 
şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea 

tehnică a proiectelor şi construcţiilor”

A V I Z  D E  V E R I F I C A R E
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Buiucani”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-20I3 nr. 041D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă

3. Date generale:

Verificator de proiecte (Devize) 
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.l570 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 1786,04mii lei.

3 7 / 2 7 ^3 .



5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
5. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de

5,0 cm, cu aşternere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a străzilor secundare sect. Buiucani” (devize locale), se recomandă spre 
aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 1786,04 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte



36-3/19

ÎM  EXDRUFO.
Referinţă: Hotărîrea 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”

A V I Z  D E  V E R I F I C A R E
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Cerntru”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîrii 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 2332,19 mii lei.



5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
5. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de

5,0 cm, cu aştern ere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a străzilor secundare sect. Cerntru” (devize locale), se recomandă spre 
aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 2332,19 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin M înăscurtă
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