
Raportul !М „DCC CU”
pentru anul 2017 aferent contractului de delegare a serviciilor

§i alte contracte

Lucrarile de repara|ie capitala a cladirilor se efectueaza cu scopul 
imbunata^irii indicilor de exploatare a cladirilor §i obiectelor. Pe parcursul 
efectuarii lucrarilor de reparajie capitala sint inlaturate deficienjele tuturor 
elementelor uzate, restabilite sau inlocuite cu altele mai econome §i trainice. 
Totodata poate fi efectuata modemizarea rational a din punct de vedere economic a 
cladirilor §i obiectelor: imbunataprea planificarii, sporirea calita^ii §i cantita^ii 
serviciilor, asigurarea cu utilajul ingineresc insuficient, amenajarea terenului 
aferent §.a. Pe cind la efectuarea lucrarilor de reparape curenta se asigura 
exploatarea efectiva a cladirilor §i obiectelor.

Lucrarile de repara|ie capitala urmeaza a fi efectuate in baza documentajiei 
de proiect §i deviz, care prevede:
- efectuarea examinarii tehnice vizavi de uzura (fizica §i morala) a obiectului;
- elaborarea nemijlocita a DPD pentru toate soluble de proiectare;
- verificarea proiectului (obligatorie pentru obiectele, supuse repara^iei din contul 
investi^iilor capitale bugetare).

Conform Contractului de delegare a serviciilor nr. 1 din 29.06.2017
incheiat cu primaria m.Bal^i §i planului pentru anul 2017 pentru Gospodaria 
drumurilor §i podurilor, aprobat prin dispozi^a primarului, IM „DCC CU” in anul 
2017 a prestat servicii la etapa de pregatire §i realizare a proiectului in suma de 
390,84 mii lei, dintre care:

- pentru reparapa capitala a drumurilor -  219, 9 mii lei;
- pentru reparapa curenta a drumurilor -  131,08 lei;
- pentru alte programe -  39, 86 mii lei.

1. „Gospodaria drumurilor §ipodurilor”
Reparafia capitala a drumurilor

A

1.1. In limita mijloacelor alocate in anul 2017 au fost efectuate lucrari de repara tie 
capitala a strazii Pacii in volum de 220 m/1 cu construc^ia infrastructurii noi §i a 
inveli§ului inferior din beton asfaltat cu granule mari, precum §i a trotuarelor cu 
intrari in curte. Au fost instalate camine de canalizare cu grilaje pentru apele 
pluviale.

Л

Serviciile IM DCC CU la etapa pregatirii §i realizarii proiectului au 
constituit 36 168,87 lei.

1.2. Lucrarile la Reconstruc^ia strazii Mircea cel Batrin (de la str.Mihai 
Viteazul pina la str.Pu§chin) cu beton asfaltat le efectueaza firma SRL

/V

„Nouconst” din Chisinau. In anul curent au fost efectuate lucrari de constructe a 
infrastructurii drumului, a inveli§ului din asfalt in doua straturi, de montare a
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bordurelor. De asemenea au fost executate lucrari de amenajare a trotuarelor cu 
placi pentru trotuare cu intrari in curte in suma de 4239839,05 lei §i au fost prestate 
servicii de catre IM DCC CU la etapa pregatirii §i realizarii proiectului in suma de 
148394,40 lei.
1.3. Aceia§i firma de construcpe, in baza rezultatelor tenderului efectuat, a inceput 
lucrarile de Renovare a inveli§ului strazii §tefan cel Mare (de la podul de peste 
r.Raut pina la str.Mihai Viteazul). Au fost efectuate lucrari de frezare a 
inveli§ului din beton asfaltat vechi uzat in suma de 393904,98 lei §i respectiv 
prestate servicii de catre IM „DCC CU” la etapa pregatirii §i realizarii proiectului 
in suma de 13786,6 lei.

La obiectul „R econstruct strazilor Caraciobanu §i Beleacov cu 
organizarea reducerii nivelului apei §i evacuarea apelor subterane” au fost 
efectuate lucrari de amenajare a fundamentului, pozarea inveli§ului din beton 
asfaltat in 2 straturi, montarea bordurelor, trotuarelor pe ambele par^i, amenajarea 
canalizarii pluviale cu stajie de purificare §i drenaj. Conform contractului separat 
nr. 51 din 15.03.2017 IM „DCC CU” asigura doar supravegherea tehnica in 
marime de 1,89% sau 92 549,85 lei.

1.4. Este executata documentajia de proiect §i deviz pentru reparafia capitala
a drumurilor in suma de 547492,8 lei, inclusiv:
- reconstruct strazii automagistrale Decebal (de la str. M.Costin pina la str.§tefan 
cel Mare);
- repara^ia capitala a strazii M.Viteazul (de la str.Pacii, magazinul Univermag, pina 
la str. Mircea cel Batrfn);
- actualizarea DPD pentru repara^ia capitala cu extingerea strazii Lesecico (de la 
str.Conev pina la str. Bulgara).

Serviciile IM „DCC CU” pentru insojirea proiectelor la etapa pregatirii 
constituie 19 109,58 lei.

1.5. Reparafia curenta a drumurilor.
Odata cu serviciile de inso^ire a proiectelor la etapa pregatirii §i realizarii IM 

„DCC CU” presteaza servicii de supraveghere tehnica asupra lucrarilor de 
reparajie curenta a drumurilor municipiului -  acesta este reparafia groapelor 
drumurilor, reparafia terenurilor din curtea blocurilor locative, amenajarea 
trotuarelor, bordurelor. Au fost efectuate lucrarile de repara^ie curenta cu beton 
asfaltat a strazilor Strii, M.Viteazul, Suceava, reparafia in interiorul cartierelor a 
strazilor Independen^ei, Voluntarilor, Suceava, §tefan cel Mare, 1 Mai §i altele.

De asemenea dupa tehnologii noi, cu utilizarea stabilizatorului ANT, a fost 
reparat partial drumul pe str.Dubinovschi (de la Casa de rugaciuni pina la 
intersec^ia cu str. Izvoarelor) in cantitate de 2400 m.p.

A§adar, in anul 2017 serviciile pentru supravegherea tehnica asupra 
reparajiei curente a drumurilor au constituit 131,08 mii lei.
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Au fost Tncepute lucrarile de construct a cimitirului in cartierul Molodovo, 
au fost efectuate partial lucrarile de planificare verticala, drumul de acces varianta 
alba, a fost montat la intrare din beton armat ansamblat canal de scurgere, au fost 
instalate bordure in cantitate de 353 m.p. Serviciile IM „DCC CU” la etapa 
pregatirii §i realizarii proiectului au constituit 24 280,0 mii lei.

3. Programa „Alimentarea cu apa §i canalizarea”.

A fost elaborate de catre IP „Iprocom” documenta^ia de proiect §i deviz 
pentru rejelele de canalizare menajer-fecaloiola in cartierul locativ, care se 
margine§te cu strazile Pu§chin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Batrin. Valoarea 
proiectului constituie 156 000,0 lei. Serviciile IM „DCC CU” pentru in s o tea 
proiectului la etapa de pregatire au constituit 5 460,0 lei.

4. Programa „Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatafii”.

A fost schimbat acoperi§ul la Dispensaml „Ftiziopulmonologic §i rejelele 
exterioare de apeduct in blocul central al Spitalului clinic municipal. Serviciile IM 
„DCC CU” pentru inso^irea proiectului la etapa de pregatire au constituit 10,11 mii 
lei.

Au fost efectuate partial lucrari de repara^ie a unor incaperi ale Centrului 
stomatologic, serviciile de supraveghere tehnica au constituit 2,54 mii lei.

А л  '

II. Contracte separate cu Direc^ia Invajamint, Tineret §i Sport pentru 
serviciile beneficiarului §i supravegherea tehnica a lucrarilor de repara|ie 
capitala a obiectelor din sfera Inva^amintului.

2.1. „inva^amint” -  au fost efectiate selectiv lucrari de repara^ie capitala la 
26 de institu^ii. Serviciile IM „DCC CU” au constituit 540,97 mii lei, inclusiv:

- la etapa de pregatire §i realizare a proiectului in suma de 489,77 mii lei;
- pentru tinerea supravegherii tehnice -  51,2 mii lei.

- La 7 institu^ii pre§colare au fost efectuate lucrari de repara^ie capitala in suma de 
4230,91 mii lei; la 3 din ele (nr. 15, nr. 29 §i nr. 28) a fost reparat acoperi§ul in 
suma de 1849,9 mii lei §i la institu^ia pre§colara nr. 1 au fost efectuate lucrari de 
repara|ie a pereului in jurul cladirii cu instalarea placilor de piatra pentru trotuare 
in suma de 907,67 mii lei, la gradini^a nr. 2 au fost efectuate lucrari de repara^ie 
complexa in suma de 1376,8 mii lei, la grading nr. 3 au fost schimbate re^elele 
termice exterioare in suma de 67,56 mii lei, la institu^ia pre§colara a fost elaborata 
DPD cu valoarea de 28,89 mii lei pentru repara^ia acoperi§ului plan.

2. Programa „Dezvoltarea gospodariei comunal-locative”.
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- la 4 licee au fost efectuate selectiv lucrari de reparate a acoperi§ului cu 
inlocuirea ardeziei cu placa profilata. Serviciile IM „DCC CU” la etapa de 
pregatire §i realizare a proiectului au constituit 70567,1 lei.

- La LT „V.Alecsandri” au fost efectuate lucrari de reparate complexa la cantina, 
iar la LT ,,Gh.Co§buc” organizapa antreprenor SRL „Monsacons” a schimbat 
definitiv re^elele de apeduct §i canalizare §i au fost reparate grupurile sanitare, 
aceea§i organiza^ie executa lucrari de reparate a acoperi§ului §i incaperilor 
interioare in blocul 2 al LT „L.Blaga”.

- La liceul teoretic „M.Eminescu” a fost amenajat terenul sportiv pentm 
dezvoltarea fizica a copiilor §i terenul de fotbal pentru copii din clasele primare; de 
asemenea au fost reparate selectiv salile de studii, au fost inlocuite partial u§ile §i 
instalate parapeturi noi la scarile cladirii claselor primare.

Au fost efectuate lucrari de amenajare a fundamentului pentru terenul sportiv 
la LT „D.Cantemir”.

- il „Lipovan-Vectra” a innoit fafada §i a reparat incaperea salii sportive la LT 
„ V.Maiacovschi”.

- la §coala primara nr. 21 au fost efectuate lucrari de reparate a incaperilor 
interioare, coridorului §i au fost inlocuite о parte din ferestre §i u§i;

- au fost schimbate selectiv ferestrele §i u§ile la gimnaziul nr. 2, §coala sportiva nr.
1 §i la 4 licee G.Ha§deu, M.Lomonosov, Gh.Co§buc, V.Maiacovschi.

- au fost executate lucrari de reparate in salile de studii speciale la gimnaziile nr. 
14, A.I.Cuza §i liceele G.Co§buc §i N.Gogol;

- a fost inlocuit traseul termic catre Casa de Create pentru Copii; de asemenea a 
fost elaborata documenta^ia de proiect §i deviz pentru repara^ia complexa a 
blocului doi a institu^iei pre§colare. Serviciile la etapa de pregatore a proiectului au 
constituit 6,0 mii lei.

- a fost instalat gard 540 m.p. in jurul §colii-internat auxiliare de pe str.Decebal §i a 
fost reparata incaperea pentru alimenta|ie;

- la liceul N.Gogol a fost reparata pardoseala in coridoare, au fost schimbate scarile 
de la intrarea centrala, a fost reparat pereul cladirii liceului;

-a fost elaborata documenta^ia de proiect §i deviz pentru reparata incaperii pentru 
box la §CTI a RO „В.Petuhov” in cladirea JK  §i M.
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III. Contracte separate cu Secjia Cultura a Primariei m.Bal^i.

3.1. „Cultura” -  au fost efectuate lucrari de reparate la 6 institu^ii separate. 
Serviciile IM „DCC CU” la etapa de pregatire §i realizare a proiectului au 
constituit 64,09 mii lei;
- au fost reparate acoperi§urile la $ coal a de arte §i Biblioteca pentru copii 
,,I,Creanga”;
- au fost selectiv schimbate ferestrele §i u§ile la JK  §i M, Pinacoteca;
- au fost reparate incaperi separate la Palatul municipal de Cultura §i Casa de 
Cultura „Flacara”.
/V

In afara de aceasta, noi prestam servicii §i altor intreprinderi, cum ar fi ADR Nord, 
Centrul Medicilor de Familie §.a.

Directorul iM „DCC CU” L.Bragari
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