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Conform contractelor de antrepriză nr. 35-101/Ш din 01.07.2009 şi nr. 37- 
101/GS din 04.10.20lO- SRL "Galsam Service" s-a obligat să execute lucrări de 

caftstfucţie la clădirea pe st& Alexandru. ̂ |1 Bun, 91, c^ph|şinău, inclusiv lucrări de 

■proiectare, coordonare cu instanţele necesare, expertiza şi geodezi®, reconstrucţii şi 
.construcţii a noi încăperi, finisare la cheie,

, în baza hotărârilor Consiliului din Uniunea Avocaţilor la 19.08.2015 a solicitat 
Centrului Expertize Independente "CEXIN" efectuarea expertizei merceblpgice în 
construcţii.

Potrivit raportului de conStâtale tehnictf^ştiînţifică nr. 599 din 29 septembrie 

2015 lucrările efectuate de SRL "Galsam Service" au fost executate cu încălcarea Legii 

RM:
|pşa) fără certificatul de urbanism pentru proiectare;

b) fără proiectul de .execuţie (schiţa d# proiecţ şi planuri!  ̂imobilului cercetat 

la cotele -3.300, 0.000, +3.600, +6.900 şi secţiunea 1-1, fără semnături şi 

ştampila nu schimbă proiectul detaliat de execuţie);'

c) fără autorizaţie de construire, etc.

Valoarea lucrărilor de proiectare, coordonate cu instanţele necesare, expertiză

şi geodezie nu poate fi verificată, deoarece lipseşte calculul, dar suma de

65275,00 lei cam este exagerată.
Valoarea de-facto a lucrărilor de construcţie şi montaj executate în anul 2009- 

2010 de către „Galsam-Service" SRL la imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni, 53a, mun. Chişinău (verificării a fost supus Procesul-verbal în

sumă de 687 067,74 lei), calculată în formularele nr. 7 şi nr. 3 anexate, 

constituie 481 066,55 lei sau cu 206 00|,19 lei mai puţin.

Deoarece lucrările de construcţie şi montaj, executate de „Galsam-Service" SRL, 

la imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 53a, mun. Chişinău 

au fost executate cu încălcarea „Legii Republicii Moldova nr. 528-V din 26.08.2010 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie" ele nu corespuns 

normativelor în vigoare.
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Responsabilitatea executării lucrărilor calitative cu respectarea normativelor 

prevăzute de Legea nr. 529 -  V din 26.08.2010 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie conform contractelor nominalizate este în sarcina SRL 

"Galsam Service".

Valoarea de deviz a obiectivului de construcţii a fost calculată contrar 
"Regulilor de determinare a valorii obiectivelor în construcţii" precum şi Instrucţiunii 

privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii -  montaj prin metoda de 
resurse.

Urmare a acestor încălcări Dvs aţi prezentat Uniunii Avocaţilor un deviz de 

cheltuieli în sumă de 687067 lei, sumă ce nu corespunde cheltuielilor reale, or potrivit 
raportului de expertiză, valoarea de - facto a lucrărilor de construcţie şi montaj 
executate de "Galsam Service" SRL este de 481066 lei.

Lucrările nu corespund normativelor în vigoare. Executarea lucrărilor de 

construcţie cu încălcarea normativelor în vigoare de către "Galsam Service" SRL 

pentru care nejustificat a fost achitată suma de 687067 lei a adus Uniunii Avocaţilor 
un prejudiciu material în proporţii deosebit de mari.

în scopul evitării unor consecinţe grave, Uniunea Avocaţilor Vă propune în 

termen de 30 zile de a restitui suma nejustificat încasată pentru efectuarea lucrărilor 
necalitative ce nu corespund normativelor în vigoare.

în cazul nesatisfacerii cerinţelor, în vederea îndeplinirii acestor condiţii, 

Uniunea Avocaţilor îşi rezervă dreptul de a acţiona corespunzător inclusiv de a sesiza 

organele abilitate pentru soluţionarea situaţiei create.

Anexă: Raportul de expertiză nr. 599 din 29.09.2015. (22file)
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