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Nr. 1095/17 
din 26 septembrie 2017 

Primăria mun.Bălti 

Vă prezentăm Raportul de Verificare nr. 1095/17 la proiectul de execuţie, la obiectul 
nr.l5858-DA 

„Renovarea învelişului străzii Ştefan cel Mare şi Sfînt (de Ia str.M.Viteazul pînă 
Ia podul peste r.Răut) în or.Bălţi". 

Anexă: Raportul de verificare - 3 file. 
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Anexă la scrisoarea: 
SAVIM-COM 

nr. 122/17 din 01.09.2017 

Raport de verificare nr.1095/17 
la proiectul de execuţie 

„Renovarea învelişului străzii Ştefan cel Mare şi Sfînt (de la str.M.Viteazul 
pînă la podul peste r.Răut) în or.Bălţi". 

1. Beneficiar: Primăria mun.Băiţi. 
2. Proiectant: INCP „URBANPROIECT" (licenţa seria. A MMII nr.026517 pînă la 

14.11.2017); 
Autori: !ŞP - T.Mironova (cert.nr.1408), Devizier: M.Meşcereacova. 

3. Baza de proiectare: . 
• tema de proiectare; 
• certificat de urbanism pentru proiectare nr.458 din 19.09.2017, eliberat de Primăria 

mun.Băiţi; 
• Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către INCP 

„URBANPROIECT". 

4. Date privind verificarea documentaţiei de proiect. 
Verificarea documentaţiei de proiect s-a efectuat de verificatori atestaţi în 

următoarea componenţă: 
I.Suharev (cert.nr.069) - Construcţii rutiere; 
V.Evtodiev (cert.nr.146) - Devize. 

5. Date generale. 
5.1. Soluţii de proiect. 

Amplasamentul proiectat este situat în partea centrală a mun.Băiţi şi reprezintă strata 
principală, care traversează localitatea din partea de nord-vest pînă în partea de sud-est. 
Conform sarcinii de proiectare se prevede reparaţia îmvbrăcămintei rutiere de la 
str.M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut. Lungimea drumului proiectat 1050,0 m. 

Seismicitatea de calcul - 7 grade. 
Categoria drumului - stradă magistrală de interes orăşenesc. 

Declivitatea longitudinală: maximă 8 , 4 % o , minimă - 1 , 3 % o . 

Elementele terasamentului: 
- lăţimea benzii de circulaţie - 3,75 m; 
- benzii de circulaţ ie-4; 
- lăţimea părţii carosabile - 15,0 m; 
- lăţimea trotuarelor - 1,5-3,0 m; 
- viteza de calcul de circulaţie - 60 km/h. 
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Construcţia îmbrăcămintei rutiere noi este următoarea: 
- strat bază din beton existent - 0,25 m; 
- strat de fundaţie existentă din piatră spartă - 0,26 m; 
- geoplasă Aspaltex Balast b=1,0 m; 
- strat de egalizare din beton asfaltic poros cu granulaţie mare - 0,062 m; 
- strat de uzură din beton asfaltic dens cu granulaţie fină - 0,05 m. 

Construcţia acceselor este următoarea: 
- strat de fundaţie din piatră spartă M400, fr.20-40 mm - 0,12 m; 
- strat de bază din beton asfaltic poros cu granulaţie mare - 0,06 m; 
- strat de uzură din beton asfaltic dens cu granulaţie fină - 0,04 m. 

Construcţia trotuarelor este următoarea: 
- pămînt compactat pînă la densitatea 1,6 t/m3; 
- strat pietriş M400 - 0,1 m; 
- amestec din nisip şi ciment B3,5 - 0,05 m; 
- plăci din beton de tip „cărămidă" - 0,05 m. 

Pentru evcuarea apelor meteorice se prevede amenajarea a 2 cămine pe PC8+48 
(st.) cu racordare în canalizarea pluvială existentă 01000 mm. 

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere conform standardelor în vigoare se prevede: 
- instalarea indicatoarelor noi de circulaţie rutieră pe suporturi metalice; 
- executarea marcajului rutier; 
- alte lucrări. 

5.2. Devize. 
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 
„Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii". 

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 12599,97 mii lei. 

La obiectul menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază: săpături 
mecanice 1392,0 m3, tăierea cu freză a b/asfaltic uzat 13500,0 m2, desfaceri borduri 
900,Om, elemente prefabricate din b/armat 71,0 buc, amorsarea suprafeţelor cu bitum 
13,558 tone, armarea pămîntului cu geotextile Basetex 3700,0 m2, îmbrăcăminte rutieră 
b/asfaltic agregat mare 13030,0 m2, îmbrăcăminte rutieră b/asfaltic agregat mărunt 
22113,0m2, borduri prefabricate 1598,0 m, piatră spartă 306,0 m3, pavaje 1861,0 m2, 
cămine de vane/vizitare 3,31 m3, beton 5,45 m3, marcaje rutiere 129,4 m2, indicatoare 
111,0 buc, plantarea stîlpilor 40,0 buc, confecţii metalice 3413,2 kg, semănarea gazoanelor 
1125,0 m2, etc. 
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Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2017 (preţuri de piaţă), normelor la elaborarea 
devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz 
şi TVA, incluse în devizele locale. 

6. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de proiect. 
în urma verificării documentaţiei de proiect obiecţiile şi propunerile făcute de 

verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare. 
La faza finală documentaţia de proiect s-a ştampilat de verificatori atestaţi în ordinea 

stabilită. 

7. Concluzii. 
Ca urmare, proiectul de execuţie „Renovarea învelişului străzii Ştefan cel 

Mare şi Sfînt (de la str.M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în or.Bălţi" 
(construcţii rutiere şi devize) se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz 
inclusiv TVA 20% în sumă de 11664,58 mii lei, inclusiv 11208,08 mii lei - lucrări 
construcţii-montaj. 

Verificator 

Verificator 
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Vitalie Evtodiev 


