PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ (Cod 14-2-5/c)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepţie convocată la data de ............................... şi-a desfăşurat
activitatea în intervalul: ....................................
2. Valoarea situaţiei de plată a lucrărilor de construcţii-montaj supuse recepţiei
finale este de ......................................................
3. Recepţia provizorie a obiectului a fost admisă prin procesul-verbal încheiat la
...................................................................
II. CONSTATĂRI
1. Cu privire la documentaţia tehnică necesară la recepţia finală a lucrărilor de
construcţii-montaj:
Beneficiarul a prezentat/nu a prezentat:
a) cartea construcţiei;
b) fişa statistică a obiectivului a fost trimisă organului de resort.
2. Cu privire la înlăturarea deficienţelor şi completărilor consemnate la recepţia
provizorie.
Verificând la faţa locului remedierile, completările şi refacerile de lucrări cerute
prin procesul-verbal de recepţie provizorie, comisia constată că ele au fost efectuate în
întregime şi în bune condiţii*1).
-----------*1) În cazul neexecutării integrale şi în bune condiţii a remedierilor, completărilor
sau refacerilor vor fi enumerate detaliat lucrările neexecutate şi deficienţele calitative
constatate.
3. Cu privire la înlăturarea deficienţelor şi completărilor semnalate de beneficiarul
de investiţii în cursul perioadei de garanţie.
Comisia constată că remedierile şi completările de lucrări, care au fost semnalate de
beneficiar în cursul perioadei de garanţie şi sunt datorate clientului, au fost/nu au fost
efectuate în întregime şi în bune condiţii*2).
-----------*2) În cazul neexecutării integrale şi în bune condiţii a remedierilor, completărilor
sau refacerilor vor fi enumerate detaliat lucrările neexecutate şi deficienţele calitative
constatate.
4. Cu privire la comportarea lucrărilor de construcţii-montaj în cursul perioadei de
garanţie.
Examinând toate lucrările de construcţii-montaj aferente obiectului sub aspectul
comportării lor, comisia constată următoarele deficienţe care urmează să fie remediate
în termenele arătate în dreptul fiecăruia:

a) datorate unor vicii de execuţie: .......................................
b) datorate unor vicii de proiectare: .....................................
c) datorate folosirii greşite sau lipsei de întreţinere din partea beneficiarului:
...............................................................
5. Cu privire la îndeplinirea de către beneficiar, proiectant şi executant a altor
obligaţii impuse la recepţia provizorie .................................
6. Alte constatări: .......................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate/cu
majoritate de păreri hotărăşte:
ADMITEREA (RESPINGEREA) RECEPŢIEI FINALE a lucrărilor de
construcţii-montaj aferente obiectului ........... făcând parte din ........................... şi
acordă execuţiei lucrărilor calificativul ......................*1).
-----------*1) În cazul amânării recepţiei finale se va preciza termenul în care deficienţele
constatate urmează să fie înlăturate.
2. Comisia recomandă beneficiarului adoptarea următoarelor măsuri pentru o cât
mai bună utilizare a obiectului:
...........................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conţine ............ file şi ............. anexe numerotate cu
un total de ............ file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat
azi .............. în 3 (trei) exemplare originale.
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