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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTITII 

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiții 

„Modernizarea strazilor: Ady Endre, Izvorului, Vorosmarty Mihaly, din orasul Valea lui Mihai” 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Orasul Valea lui Mihai 

 jud. Bihor, orasul Valea lui Mihai, Calea Revolutiei, nr. 2 

 tel.: 0259/355216, fax: 0259/355933 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

- 

1.4 Beneficiarul Investiției 

Orasul Valea lui Mihai 

 jud. Bihor, orasul Valea lui Mihai, Calea Revolutiei, nr. 2 

 tel.: 0259/355216, fax: 0259/355933 

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  

Proiectant  general: 

 S.C. GOODWILL ENERGY S.R.L. 

 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 16, cod postal  400009  

 Tel: 0264-484776, 0364-100732, 0364-730686 / Fax: 0364-100733 

Proiectant  de specialitate: 

           S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.,  

 Cluj-Napoca, str. Arges, nr.26/8 

 Tel: / Fax: 0264-460054 
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2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII 

LUCRARILOR  DE INTERVENTIE 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legistatie, acorduri relevante, 

structuri institutionale si financiare 

Infrastructura urbana are un rol foarte important in dezvoltarea economica a unui oras, fiind unul 

din factori principali care conduc la realizarea de noi construcţii cu funcţiune de case de locuit sau obiective 

economice. 

Proiectul se incadreaza in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – 

Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de intervenție 13.1. – Imbunatatirea calitatii vietii 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania. 

Ȋn conformitate cu analiza care a stat la baza elaborării Programului Operațional Regional 2014-

2020, rata riscului de sărăcie şi excluziune socială din România clasează ţara noastră pe locul al doilea la 

nivel european (valori de la nivelul anului 2011).  

La nivel național, statisticile indică faptul că în orașele mici și mijlocii, comparativ cu centrele urbane 

mari, se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în gospodării aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, riscul de sărăcie fiind invers proporțional cu gradul de urbanizare. Astfel, proporția populației 

ubane neafectate de deficiențe de locuire, ocupare sau de dezvoltare a capitalului uman scade odată cu 

mărimea orașului, înregistrând cele mai mici valori la baza rețelei urbane, de 43% în orașele mici (10.000 - 

20.000 de locuitori), respectiv de 29% în orașele foarte mici (sub 10.000 de locuitori), locuitorii acestor orașe 

fiind în mare măsură expuşi riscului de sărăcie și excluziune socială. Numărul locuitorilor acestor 

orașe/municipii mici și mijlocii va constitui un criteriu de punctare în cadrul grilei de evaluare tehnică și 

financiară.  

Spre desosebire de orașele mari, unde, de cele mai multe ori, sărăcia se concentrează spațial în 

anumite părți ale orașelor, în care lipsa unor intervenţii coordonate şi focalizate a condus la apariţia unor 

cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, sărăcia și excluziunea socială constituie, 

de regulă, fenomene generalizate la nivelul orașului. Desigur, şi în oraşele de mai mici dimensiuni pot 

exista zone în care se înregistrează fenomenul de segregare socio-spațială a locuitorilor, din cauza calităţii 

slabe a infrastructurii de bază, șomajului ridicat, abandonului şcolar, infracţionalităţii mai ridicate etc. 

Centrele urbane de mici dimensiuni se confruntă cu mai multe probleme socio-economice, cum 

ar fi: migrația populației către centrele urbane mai mari sau în afara țării, populație îmbătrânită, șomaj în 

creștere, activitate economică redusă, calitatea precară a serviciilor și a infrastructurii publice etc. Ţinând 
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seama și de Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2015-2020, grupurile 

vulnerabile din orașele mici și mijlocii sunt în principal copiii lipsiţi de grija părintească sau care trăiesc în 

sărăcie, persoanele sărace (şomeri, persoane cu venituri reduse etc.), vârstnici singuri, aflaţi în situaţie de 

dependenţă sau care trăiesc în sărăcie, romi, persoane cu dizabilităţi, victimele violenţei în familie etc.  

Obiectivul specific de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, 

se va realiza prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative, prestate la nivel 

urban, inclusiv a condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, precum și prin îmbunătăţirea 

calităţii spațiilor publice urbane (infrastructura rutieră, spații verzi, utilități etc). 

Pentru a contribui la dezvoltarea şi revitalizarea oraşelor şi municipiilor din România, altele decât 

municipiile reşedinţă de judeţ, prin acest O.S se propune o abordare integrată a problemelor de la nivel 

urban între care există relaţii de interdependentă, cum sunt absența sau calitatea mai slabă a serviciilor 

prestate la nivel urban, menţionate mai sus, şi absența sau calitatea mai slabă a calităţii spațiilor 

publice urbane. Astfel, rolului social, educaţional, cultural, recreațional, economic al oraşelor/municipiilor, 

altele decât municipiile reşedinţă de judeţ  va putea creşte, iar oraşele respective vor deveni spaţii mai bune 

de locuit. 

Cadrul legislativ al Programului Operational Regional 2014-2020 este compus după cum urmează: 

- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte 

cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 regiuni, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI 

POR/2018/13/13.1/1/SUERD AXA PRIORITARĂ 13, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9B și 

anexele acestuia, Obiectivul Specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele 

mici si mijlocii din Romania. 

 

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 

Infrastructura urbana are un rol foarte important in dezvoltarea economica a unui oras, fiind unul 

din factori principali care conduc la realizarea de noi construcţii cu funcţiune de case de locuit sau obiective 

economice. 

Potrivit art 2 alin. 3 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor: “Fac parte integranta din drum: 

ampriza si zonele de siguranta, suprastructura si infrastructura drumului, podurile, podetele, santurile, 

rigolele. viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile si alte lucrari de arta, 

constructiile de aparare, protectie si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire 

si stationare, statiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru intretinerea 

autostrazilor, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circu latiei, sistemele 

inteligente de transport si instalatiile aferente, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse in triunghiul 
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de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum si bretelele de acces, sistemele 

pentru protectia mediului, terenurile si plantatiile din zona drumului si perdelele de protectie, mai putin zonele 

de protectie, iar conform art. 19 alin. 1 din acelasi act normativ: “Zona strazilor include partea carosabila, 

acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru 

ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare 

amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin 

santuri sau rigole amenajate”. 

Strazile care fac obiectul prezentei documentaţii fac parte din reţeaua de strazi a orasului Valea lui 

Mihai, jud. Bihor. 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime Proiectata 

[ml] 
1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.90 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 
4 Strada Izvorului 738.48 

Total 1904.97 
 

Strazile propuse a se moderniza au o lungime totala de L=1904.97ml 

Starea tehnica actuala a strazilor studiate este precara, din cauza traficului greu, interventiilor la 

reteaua de apa si canalizare. In momentul de fata circulatia se desfasoara cu mare dificultate, iar in perioada 

de iarna deszapezirea este anevoioasa din cauza carosabilului cu denivelari. 

Strazile prezinta gropi, crapaturi, fisuri, denivelari, etc, fiind impropriu unui trafic in conditii normale 

si de siguranta. 

Lipsa unei structuri rutiere moderne in stare buna, face ca circulatia sa se desfasoare greoi, mai 

ales in perioadele cu precipitatii, neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort. 

Pantele transversale si longitudinale necorespunzatoare ale platformei au dus la ingreunarea 

colectarii apelor de suprafata, apa stagnand pe platforma strazilor, rezultand de-a lungul timpului degradari 

ale sistemului rutier.  

Anterior realizării masuratorilor topografice, studiului geotehnic si a documentatiei, proiectantul a 

facut vizite in teren impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, pentru a nu exista nici o confuzie in ceea ce 

priveste tronsoanele care au fost proiectate.  

Pentru economia generala a unei societati, caile de comunicatie, reprezinta un factor principal 

care favorizeaza dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea oamenilor si a 

bunurilor materiale, sanatatea si siguranta acestora. 

  Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei se pot justifica prin urmatoarele: 
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- asigurarea conditiilor normale de circulatie in vederea satisfacerii necesitatii comunitatii locale, 

inclusiv prin relansarea sectorului economic, greu incercat, din oras si din zona limitrofa; 

- prin modernizarea acestor strazilor, in zona, se favorizeaza o crestere a activitatilor din 

domeniile: comerciale, servicii si de productie;  

- se va asigura o legatura rutiera permanenta si in conditii bune; 

- se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort; 

- se asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de interventie rapida in caz de 

nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) si a mijloacelor auto pentru transportul scolar si public; 

- stimularea unor activitati productive ce duc la ridicarea standardului material si spiritual al 

locuitorilor, care sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele 

benefice ale acesteia; 

- creşterea siguranţei în trafic; 

- o mai buna desfasurare a traficului in afara localitatilor; 

- realizarea acestei investitii este impusa de necesitatea rezolvarii circulatiei rutiere in conditii de 

confort optim si de siguranta circulatiei; 

- un alt factor important este dat de cresterea continua a traficului rutier, de starea de viabilitate 

inrautatita din cauza denivelarilor si a gropilor existente in drum ; 

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafete ce 

reduce poluarea sonora, poluarea aerului; 

- ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate. 

2.3 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Proiectantul, prin conținutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnica a parametrilor 

si soluției tehnice si tehnologice ce caracterizează investiția. De asemenea prin intermediul acestei 

documentații, se realizează o prezentare, in detaliu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din 

aceasta, cat si a avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei. 

Motivațiile care concura la realizarea acestei investiții sunt: 

Prin documentaţia tehnica, ce urmează a fi realizata se doreşte a se îmbunatatii starea tehnica a 

străzilor a se limita efectele care ar conduce la avansarea degradării structurii rutiere si la creşterea 

degradării condiţiilor de mediu din zona.  

       Refacerea acestora, se impune si din următoarele motive: 

- prin modernizarea acestor drumuri, in zona, se favorizează o creştere a activitatilor din domeniile: 

comerciale, servicii si de producţie;  

- se va asigura o legătura rutiera permanenta si in condiţii bune; 
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- se va asigura un trafic rutier in condiţii crescute de siguranţa si confort; 

- se asigura posibilitatea de acces, in condiţii optime, a mijloacelor de intervenţie rapida in caz de 

nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) si a mijloacelor auto pentru transportul public; 

         Avantajele si facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt: 

-  se vor crea condiţii optime de circulaţie; 

- se va asigura accesul rutier la diferite obiectivele comerciale si industriale, existente  sau 

viitoare atrase de modernizarea drumurilor; 

- se va asigura un trafic cu un confort sporit; 

- se vor reduce factorii poluanţi de mediu; 

- se vor crea condiţii pentru atragerea de investitori in zona. 

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

3.1 Particularitati ale amplasamentului 

3.1.a Descrierea amplasamentului  

Orasul Valea lui Mihai se situeaza in partea de Nord-Vest a judetului Bihor. Intravilanul, cat si 

extravilanul apartinand orasului se incadreaza in unitatea de relief de campie, in zona de campie inalta 

subcolinara a Campiei Careiului. Localitea este situata la o distanta de 8 km de granita cu Ungaria, pe 

drumul national DN 19 la cca 67 km nord de Oradea traseu Diosig – Sacuieni Bihor – Tarcea – Valea lui 

Mihai – Satu Mare. 

Suprafata totala a teritoriului este de 7.345 ha. 

Orasul Valea lui Mihai este strabatut de DN19 cu o lungime de cca 12.50 km. Lungimea totala a 

strazilor este de 46 km din care cca 19 km modernizate si 27 km nemodernizate. Lungimea cailor ferate in 

directia Oradea – Satu Mare, respectiv Ungaria este de cca 9 km. 

Strazile care fac obiectul prezentului proiect, asa cum a fost solicitat in tema de proiectare sunt 

situate in intravilanul orasului Valea lui Mihai, in unitatea administrativ-teritoriala Valea lui Mihai, jud. Bihor.  

Traseul drumurilor ce fac obiectul acestei investiții este cuprins in conținutul: 

- Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Bihor (PATBH) 

- Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN) 

Anterior realizării masuratorilor topografice, a studiului geotehnic si a documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventie, proiectantul a făcut vizite in teren împreuna cu reprezentanții beneficiarului, pentru 

a nu exista nici o confuzie in ceea ce privește tronsoanele care au fost proiectate.  
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3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Strazile studiate deservesc cetatenii orasului, precum si pe cei ce tranziteaza zona. 

Localitea este situata la o distanta de 8 km de granita cu Ungaria, pe drumul national DN 19 la 

cca 67 km nord de Oradea traseu Diosig – Sacuieni Bihor – Tarcea – Valea lui Mihai – Satu Mare. 

3.1.c Datele seismice si climatice 

Zona Seismica 

În conformitate cu reglementările tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de 

proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru 

evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 de ani şi 20% probabilitatea de 

depăşire în 50 de ani, zona studiată are: 

  -  coeficientul ag egal cu 0.20 g; 

 

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de 

valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze 

relative şi se exprimă în secunde. Pentru zona studiată este: 

 - Tc (perioada de  colţ) este egală cu 0.7 sec. 

Clima 

 Clima acestei zone este continental-moderată, cu precipitații anuale medii mai mici de 600 mm, și 
o temperatură medie anuală de 10°C. Cea mai caldă lună în este luna iulie, cu o temperatură medie 
de 20,7°C, iar cea mai rece este luna ianuarie, cu temperaturi medii de -2° C. Din punct de vedere 
al hidrografiei, pârâul Mokka traversează orașul în direcția nord - sud, ulterior revărsându-se în râul 
Ier pe teritoriul comunei Șimian. 

 Adâncime de îngheţ: după cum rezultă din STAS 6054/1977 adâncimea maximă de îngheţ este la 

~ 0.70 - 0.80 m faţă de suprafaţa terenului. 

3.1.d Studii de teren 

3.1.d.1 Studiu geotehnic  

Geologia si morfologia 

Din punct de vedere geologic, sectorul studiat se situeaza la nord de Bazinul Silvaniei, pe aici 

facandu-se legatura intre bazinul panonic, pe de o parte si bazinele Silvaniei si Baia Mare, pe de alta parte. 

Delimitarile sunt facute de cateva insule de sisturi cristaline (Rez, Meses, Codru) cuprinse de unii autori sub 

numele de „ Muntii ascunsi ai Transilvaniei’’, in jurul carora apar depozite ale Tortonianului superior si 

Sarmatianului, acoperite la randul lor de depozitele Panonianului. Suprafata cea mai intinsa este acoperita 

de depozite cuaternare legate de Campia Panonica. 
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Au fost identificate următoarele categorii granulometrice: pietris cu nisip, nisip.  

Apa subterană – apa subterană nu a fost interceptată in forajele executate. 

Adâncimea zonei de îngheţ - Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 

6054/77, coborârea tălpii fundaţiei sub adâncimea maximă de îngheţ. Pentru amplasamentul studiat 

aceasta este de ~0.80 m. 

3.1.d.2 Studiu topografic 

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat studii si ridicari topografice, cu statie totala in 

sistem STEREO 70. 

 S-au obtinut de la OCPI Bihor coordonatele punctelor de triangulatie din zona, s-a trecut la 

identificarea lor, apoi la realizarea retelei de sprijin si a planului de situatie, cu detaliile planimetrice si de 

nivelment aferente. 

Toate statiile topo au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii acestora la trasarea 

lucrarilor proiectate. 

In perioada elaborarii prezentei documentatii s-a verificat situatia pe teren si s-a constatat ca din 

punct de vedere topografic nu s-au produs modificari fata de data intocmirii studiilor topo. 

3.1.e Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente 

Zona studiata este racordata la utilitati, precum gaze naturale, apa-canal si electricitate. 

3.1.f Analiza vulnerabilitatiilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 

schimbari climatice ce pot afecta investitia. 

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele 

meteorologice extreme: 

- Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de 

temperatura, fenomene naturale excesive, de o intensitate neobisnuita sau de 

o persistenta anormala (ploi, furtuni) – pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii 

portante, tasari si burdusiri la carosabilului, cedari de taluz; 

- Furtuni – care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului 

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara: 

- Autoturisme sau autovehicule de mare tonaj ce pot circula ocazional; 

- Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in 

zona. 
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Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de modernizarea a drumurilor sunt vulnerabile 

intr-o masura redusa la factorii de risc naturali si antropici. 

3.1.g Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta 

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

3.2 Regimul juridic 

3.2.a Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept 

de preemptiune 

Terenul pe care urmează a se realiza investiția, aparține domeniului public al Orasului Valea lui 

Mihai, judetul Bihor . 

3.2.b Destinatia constructiei existente 

Constructiile existente au destinatia strazi. 

3.2.c Includerea constructiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si în 

zone construite protejate 

Strazile existente nu sunt cuprinse in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 

protejate, zonele de protectie ale acestora si nici în zone construite protejate.  

3.2.d Informatii/obligatii/constrângeri extrase din documentatiile de urbanism, 

Nu este cazul. 

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

3.3.a Categoria si clasa de importantã 

- Categoria de importanţã C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997; 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime 

[ml] 
Categorie strada 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 III 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 III 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 III 
4 Strada Izvorului 738.48 IV 

Total 1904.97  
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3.3.b Cod în Lista monumentelor istorice 

Nu este cazul. 

3.3.c Anii constructiei pentru fiecare drum 

Nu se cunoaste cu precizie anul constructiei strazilor din prezenta documentatie.  

3.3.d Suprafata construitã 

Suprafata construita a obiectivului de investitii este de aproximativ 33545 mp. 

3.3.e Suprafata construitã desfãsuratã 

Aceeasi cu suprafata construita. 

3.3.f Valoarea de inventar a constructiei 

Valoarea totala de inventar a strazilor este de ........ lei. 

3.3.g Alti parametri, în functie de specificul si natura constructiei existente 

Strazile care fac obiectul prezentei documentaţii fac parte din reţeaua de strazi a orasului Valea lui 

Mihai, jud. Bihor. 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime Proiectata 

[ml] 
1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.90 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 
4 Strada Izvorului 738.48 

Total 1904.97 
 

- Lungime totala : L= 1904.97 ml. 

Din punct de vedere geometric, aceste strazi au o platformă variabilă, o parte carosabilă de circa 3,00 

..11,00 m, trotuare. 

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii sunt din pietris cu nisip, fiind de diferite grosimi. 

Datorita situatiei actuale a drumurilor, care prezinta numeroase deteriorari (daca la aceasta mai adaugam 

si praful care se ridica datorita circulatiei, care polueaza atmosfera), traficul se desfasoara in conditii foarte 

dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie pe acestea se impune 

modernizarea lor. 
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3.4 Analiza stãrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice  

Starea tehnica a strazilor este degradata, încadrate de trotuare iar pe unele sectoare de spații verzi, 

traficul desfasurandu-se in conditii foarte dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime 

de circulatie pe acestea se impune modernizarea lor. 

Din punct de vedere geometric drumurile învestigate nu prezintă o complexitate ridicată a traseului 

în plan, iar în profil longitudinal declivităţile sunt în general reduse. 

Traseul lor se desfășoară în intravilanul orasului Valea lui Mihai, iar traseele lor se afla pe traseele 

actuale ale strazilor existente. 

Din punct de vedere geometric, aceste drumuri stradale au o platformă variabilă, o parte carosabilă 

de circa 3,00 ... 11,00 m, trotuare. 

Podete existente sunt in numar de 3 buc, pe strada Vorosmarty Mihaly, prezentand degradari 

pronuntate. 

Străzile expertizate asigură circulaţia fluxurilor de trafic din interiorul localităţii. Se asigură de 

asemenea accesul la serviciile publice din centrul oraşului, şi la mijloacele de transport în comun spre 

centrele urbane din judeţ. 

Structura rutieră prezintă în prezent degradări de tipul burduşirilor, făgaşelor, fisuri şi crăpături şi 

degradărilor din îngheţ-dezgheţ aceste defecţiuni îngreunând mult desfăşurarea circulaţia rutiere în condiţii 

normale. Profilul transversal al străzilor este neregulat neavând asigurată panta transversală, ceea ce 

conduce la băltirea apei pe partea carosabilă. 

Din punct de vedere geometric, aceaste străzi au o platformă de lăţime variabilă, o parte carosabilă 

cuprinsă între 3,50 … 11,00 m, iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă pe unele 

sectoare sunt necorespunzătoare, iar pe altele sunt asigurate prin guri de scurgere.  

În baza studiului geotehnic (vezi studiul geotehnic), a inspecţiei vizuale şi a inventarierii defecţiunilor 

existente s-a constatat că străzile analizate sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare pe toată lungimea 

sectoarelor investigate din punct de vedere a capacităţii portante și a viabilității. 

În urma parcurgerii traseului şi a investigaţiilor făcute privind starea de degradare a structurii rutiere, 

s-a constatat că străzile investigate au o stare tehnică și de viabilitate necorespunzătoare pe întreg traseul. 

De asemenea pe traseul străzilor dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, sunt 

necorespunzătoare, iar lipsa unei sistematizari verticale adecvate, face ca apa să băltească pe suprafața 

carosabilă.  

În cadrul expertizei la solicitarea beneficiarului investigaţiile efectuate asupra structurii rutiere şi a 

complexului rutier au constat în sondajele efectuate în urma cărora s-au stabilit structura rutieră existentă, 
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categoria pământului din patul drumului şi capacitatea portantă la nivelul acestuia, precum şi starea tehnică 

a drumului existent. 

3.5 Starea tehnicã, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din 

punctul de vedere al asigurãrii cerintelor fundamentale aplicabile, 

potrivit legii. 

Investigaţiile efectuate asupra complexului rutier au constat în sondajele efectuate (vezi studiul 

geotehnic) în urma cărora s-au stabilit structura rutieră existentă, categoria pământului din patul drumului şi 

capacitatea portantă la nivelul acestuia, precum şi starea de degradare a drumului existent. 

Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare 

de viabilitate corespunzătoare cerinţelor traficului.  

Activităţile de prevenire şi remediere ale defecţiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, 

determină în mare măsură starea tehnică a drumurilor şi în final eficienţa sporită a acestora în circuitul 

economic naţional. 

Lipsa unei întreţineri permanente şi de bună calitate a drumurilor conduce în final la apariţia 

defecţiunilor sub diverse forme, care determină o scădere a nivelului stării de viabilitate şi implicit o sporire 

a cheltuielilor de exploatare şi întreţinere. 

Starea tehnică a drumurilor publice se determină în scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere şi 

respectiv a lucrărilor de readucere prin intervenţii a stării tehnice la nivelul cerut de evoluţia traficului, astfel 

încât circulaţia să se desfaşoare în condiţii de siguranţă şi confort. 

Pentru stabilirea parametrilor stării de degradare se fac o serie de investigaţii asupra 

îmbrăcăminţilor şi structurilor rutiere, iar aceste investigaţii se pot efectua cu aparate foarte complexe care 

stabilesc starea tehnică a structurilor rutiere existente, prin determinarea unor indici de evaluare ai stări 

tehnice, iar funcţie de rezultatele obţinute se stabilesc lucrările de intervenţie care trebuie efectuate pentru 

a aduce drumul la o stare tehnică care să permită o circulaţie corespunzătoare. 

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupã caz. 

Nu este cazul. 

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

4.1 Clasa de risc seismic 

Nu este cazul. 
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4.2 Prezentarea a minimum douã solutii de interventie 

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte: 

 - tema de proiectare 

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu 

semnalizare corespunzatoare. 

- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor 

existente (daca e cazul). 

- readucerea la nivelul anterior a suprafețelor de teren afectate de organizarea de santier, variante 

ocolitoare, gropi de împrumut, depozite de materiale, etc.; 

- considerarea bazelor de producție care conduc la costuri minime si utilizarea, in 

masuraposibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate. 

- precizarea cerințelor pe care trebuie sa le îndeplinească obiectivul proiectat in conformitate cu 

legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in construcții , inclusiv cu stabilirea categoriei de importanta a 

obiectivului. 

La întocmirea documentației tehnice se impune a se respecta prevederile din conținutul 

următoarelor norme, normative si Legi de specialitate, astfel: 

- Legislația in construcții care reglementează calitatea si urmărirealucrărilor, Legea nr.10/1995 si 

H.G. nr. 766/1997. 

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT 

nr. 45/27.01.1998 publicat in M.O.nr. I38 bis/06.04.1998. 

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator”aprobate cu 

Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. I38 bis/06.04.1998. 

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 

27.06.2001, privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a „Documentatiei standard pentru 

elaborarea si prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii 

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii 

tehnice a constructiei. 

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare, precum si cele ce vor aparea sau vorface 

obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului de proiectare. 

 

 Astfel pornind de la considerentele de mai sus proiectantul face o descriere a catorva din solutiile 

posibile, si anume:  
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A. Solutia 0  - Fara realizarea proiectului 

In acest caz, situatia infrastructurii va ramane neschimbata. Acest lucru nu este de dorit datorita 

stadiului avansat de degradare al carosabilului drumurilor si a podetelor existente. Cheltuielile de intretinere 

sunt mult mai mari in momentul de fata decat vor fi daca se realizeaza proiectul, deoarece o infrastructura 

reabilitata nu mai are nevoie, o buna perioada de timp de reparatii majore. 

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizării integrale a proiectului, datorita beneficiilor 

economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul făcând o evaluare a 2 soluții posibile:  

 

B. Solutia 1 / Optiunea I 

- decaparea stratului vegetal pe o grosime medie de 20 cm, acolo unde este cazul.  

- repararea prin tehnologii adecvate a tuturor defectiunilor constatate. 

- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate 

si alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate 

cu prevederile STAS 2914-84.   

Sisteme rutiere propuse: 

Sistem Rutier Nou  SRN1: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 15 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.5 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

Structura Trotuar ST1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

 

- realizarea unor parcari cu aceeasi structura ca si a partii carosabile. 

- amplasarea de indicatoare rutiere, in conformitate cu SR 1848-1; 

Solutiile propuse se vor realiza cu un volum minim de lucrari de terasamente.   

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere sau 

santuri/rigole. 
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 Santurile propuse vor fi protejate, din beton, cu sectiune dreptunghiualra, amplasarea lor 

realizandu-se conform pieselor desenate. 

Pentru evacuarea apei din santuri se vor realiza podete. 

 

C. Solutia 2 / Optiunea II 

- decaparea stratului vegetal pe o grosime medie de 20 cm, acolo unde este cazul.  

- repararea prin tehnologii adecvate a tuturor defectiunilor constatate. 

- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate 

si alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate 

cu prevederile STAS 2914-84.   

Sisteme rutiere propuse 

Sistem Rutier Nou  SRN1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din balast stabilizat, h = 20 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.5 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

Structura Trotuar ST1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

 

- realizarea unor parcari cu aceeasi structura ca si a partii carosabile. 

- amplasarea de indicatoare rutiere, in conformitate cu SR 1848-1; 

Solutiile propuse se vor realiza cu un volum minim de lucrari de terasamente.   

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere sau 

santuri/rigole. 

 Santurile propuse vor fi protejate, din beton, cu sectiune dreptunghiualra, amplasarea lor 

realizandu-se conform pieselor desenate. 

Pentru evacuarea apei din santuri se vor realiza podete. 
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4.3 Solutiile tehnice si mãsurile propuse de cãtre expertul tehnic, spre a fi 

dezvoltate în cadrul documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventii 

În plan şi profil longitudinal, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare 

unei viteze de proiectare corespunzatoare categoriei strazilor cu pastrarea traseului existent şi cu calcularea 

şi amenajarea racordarilor, conform STAS 863-85. În aceste sens, toate racordarile din plan cu raze mai 

mici, vor fi prevazute cu supralargirile necesare şi toate racordarile cu raze mai mici decât raza 

recomandabila vor fi amenajate prin convertire sau supraînalţare, conform normelor în vigoare. 

Structura de rezistenţa proiectata pentru modernizarea strazilor din Oraşul Valea lui Mihai va putea 

fi supla conform normativului PD 177-2001, cu o îmbracaminte bituminoasa în unul sau doua straturi, 

conform Normativului 081-2002, rezulta în baza calcului de dimensionare efectuat de catre proiectant. 

Structura rutiera proiectata se va verifica la acţiunea de îngheţ-dezgheţului (STAS 17079/1-90 şi STAS 

17079/2-90).  

Amenajarea intersecţiilor cu strazile şi drumurile publice din localitaţi se va efectua în conformitate 

cu prevederile STAS 10144/4-1995, iar amenajarea intersecţiilor cu drumurile publice situate în extravilan 

se va realiza conform Normativului 600/2010. 

Referitor la scurgerea apelor de suprafaţa, recomand proiectantului urmatoarele: 

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţa în conformitate cu situaţia existenta 

(rigole, şanţuri, rigole carosabile etc., STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 şi STAS 10796/3-88), astfel 

încât apele sa fie colectate rapid de pe platforma şi eventual lateral, iar în cazul în care exista sistem de 

canalizare se vor proiecta guri de scurgere. 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau strazile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor 

de suprafaţa prin şanţurile (rigolele) proiectate, prevazându-se podeţe tubulare sau dalate de dimensiuni 

adecvate sau dirijând apele în lungul strazilor cu care se intersecteaza (daca este posibil acest lucru); 

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau dalate utilizate se va efectua în conformitate cu 

prevederile Normativului PD19-2003. 

Se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-95 şi Indicativului AND 591-05 (Catalog 

de sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei rutiere la drumuri şi autostrazi) pentru amplasarea 

dispozitivelor de siguranţa circulaţiei, respective prevederile SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 

1848/7-2015 pentru realizarea semnalizarii orizontale şi verticale. 

Trotuarele şi pistele de ciclişti se vor amenaja funcţie de laţimea frontului stradal în aşa fel încât sa 

se asigure şi o zona verde daca este posibil şi bineînţeles funcţie de recomandarile beneficiarului şi funcţie 

de tema de proiectare. Recomand ca pe unele strazi unde laţimea frontului stradal permite sa se amenajeze 

şi locuri de parcare. 
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Având în vedere starea tehnica a pietruirii existente şi capacitatea portanta redusa a structurii 

rutiere, luând în considerare condiţiile locale şi sistematizarea strazilor pe lațimea frontului stradal (parte 

carosabila, trotuare, piste de ciclişti şi locuri de parcare), recomand proiectarea unei structuri rutiere nerigide 

(elastice) noi cu îmbracaminte bituminoasa într-un în doua straturi, iar pentru asigurarea acesului în imobile 

recomand înlaturarea structurii rutiere existente şi efectuarea sapaturii pâna la cota necesara. 

Pe partea carosabila (locuri de parcare) recomand urmatoarele structuri rutiere: 

A. 

- 6,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform SR EN 13108-1; 

- 20,0 cm piatra sparta împanata conform SR EN 13242; 

- 35,0 cm balast conform SR EN 13242. 

B. 

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform SR EN 13108-1; 

- 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605/2016; 

- 15,0 cm piatra sparta împanata conform SR EN 13242; 

- 30,0 cm balast conform SR EN 13242. 

C. 

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform SR EN 13108-1; 

- 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605/2016; 

- geocompozit; 

- 15,0 cm balast stabilizat conform STAS 10473; 

- 30,0 cm balast conform SR EN 13242. 

 

Pe trotuare şi piste de ciclişti recomand urmatoarele structuri rutiere: 

D. 

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform SR EN 13108; 

- 10,0 cm beton de ciment conform STAS 183; 

- 15,0 cm balast conform SR EN 13242. 

E. 

- 6,0 cm pavele prefabricate din beton conform SR 6978; 

- 3,0 cm nisip; 

- 15,0 cm balast stabilizat conform STAS 10473; 

- 15,0 cm balast conform SR EN 13242. 

F. 

- 4,0 cm beton asfaltic B.A. 8 conform SR EN 13108; 
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- 12,0 cm piatra sparta conform SR EN 13242; 

- 15,0 cm balast conform SR EN 13242. 

Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmând ca prin acest 

calcul sa se determine grosimile necesare. De asemenea, în timpul execuţiei lucrarilor exista riscul sa se 

evidenţieze grosimi ale straturilor existente mai mici decât cele precizate de studiul geotehnic sau calculul 

de dimensionare. Antreprenorul şi dirigintele de şantier vor anunţa beneficiarul şi proiectantul în astfel de 

situaţii pentru a se determina soluţiile tehnice care se impun situaţiei concrete. În toate situaţiile se va evita 

pastrarea sau punerea în opera a unor straturi rutiere cu grosimi mai mici decât cele considerate în calculul 

de dimensionare.  

Luând în considerare structura rutiera existenta, capacitatea portanta la nivelul patului drumului şi 

viabilitatea necorespunzatoare a strazilor analizate din oraşul Valea lui Mihai, ca proiectantul este în masura 

sa stabileasca soluţia de modernizare pe fiecare strada, funcţie de caracteristicile geometrice şi de 

capacitatea portanta a structurii rutiere existente şi de traficul care se va desfaşura în zona. 

 

4.4 Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionãrii 

conform cerintelor si conform exigentelor de calitate 

Având în vedere inspecţia vizuală, investigaţiile de teren şi laborator (studiul geotehnic), starea 

tehnică şi starea actuală a străzilor analizate se pot formula următoarele concluzii: 

- strazile analizate din oraşul Valea lui Mihai sunt pietruite, toate sunt într-o stare tehnica şi 

de viabilitate necorespunzatoare, iar în perioadele umede şi ploioase circulaţia se desfaşoara în condiţii 

dificile, iar în perioade uscate se produce mult praf; 

- calculul complexelor rutiere pentru structurile rutiere noi proiectate se va efectua în conformitate 

cu normativul pentru dimensionarea structurilor rutiere suple sau mixte (Indicativ PD 177-2001), sau a 

normativului de dimensionare a structurilor rutiere rigide (Normativ 081-2002). Verificarea complexelor 

rutiere considerate se va efectua în baza prevederilor STAS 1079/1-90 şi STAS 1079/2-90.; 

- laţimea parţii carosabile, elementele din plan şi profil longitudinal vor fi proiectate în conformitate 

cu standardele şi normativele în vigoare, cu amenajarea corespunzatoare a racordarilor în plan şi spaţiu şi 

cu pastrarea platformei existente (se va reduce, daca este cazul, laţimea elementelor geometrice din profil 

transversal în scopul evitarii expropierilor de terenuri, demolarii de cladiri sau mutarii de instalaţii); 

- se vor proiecta lucrarile necesare de amenajare a intersecţiilor cu strazile (drumurile) laterale şi a 

acceselor la proprietaţile adiacente sectoarelor expertizate, în conformitate cu recomandarile beneficiarului 

şi cu prevederile temei de proiectare; 
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- trotuarele, pistele de ciclişti, locurile de parcare se vor amenaja funcţie de laţimea frontului stradal 

în aşa fel încât sa se asigure şi o zona verde daca este posibil şi bineînţeles funcţie de recomandarile 

beneficiarului şi funcţie de tema de proiectare; 

- pentru declivitaţi mai mici de 0,3 % şi mai mari de 4,0 % se va prevedea protejarea pereţilor 

dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţa, conform normelor în vigoare; 

- se va urmari alegere clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrarilor anexe (rigole, şanţuri, 

fundaţii parapete, lucrari de consolidare şi sprijinire etc.) şi pentru podeţe în conformitate cu recomandarile 

indicativului NE 012/2007 şi codul de practica pentru producerea betonului (012/1-2007), funcţie de clasa 

de expunere; 

- din sondajele efectuate (studiul geotehnic) a rezultat ca grosimea pietruirii existente este variabila, 

iar pamântul din patul drumului este un pamânt sensibilitate redusa la îngheţ, tipul P2, cu modulul de 

elasticitate dinamic Ep = 90 MPa, care în perioada de exploatare a structurii rutiere poate crea probleme 

daca nu se iau masuri pentru colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţa. 

 

În cadrul referatului de expertiză s-a recomandat câteva soluţii de modernizare şi de alcătuire a 

structurii rutiere, funcţie de solicitarea la care este supusă şi rolul îndeplinit de aceasta, iar aplicarea soluţiei 

rămâne la latitudinea proiectantului, dar cu luarea în considerare a recomandărilor precizate la paragraful 4 

din cadrul prezentului referat. 

În concluzie consider că modernizarea străzilor din intravilanul orașului Valea lui Mihai are o 

importanţă deosebită pentru locuitorii orașului mai sus menţionate, din punct de vedere economic şi social, 

iar realizarea lucrării va îmbunătăţii considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile, confortul şi 

siguranţa utilizatorilor şi totodată se va reduce substanţial consumul de carburanţi şi lubrifianţi precum şi 

uzura autovehiculelor. 

5  IDENTIFICAREA OPTIUNILOR TEHNICO - 

ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA 

5.1  Solutia tehnicã, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

functional  si economic 

5.1.a Descrierea principalelor lucrãri de interventie 

Strazile care fac obiectul prezentei documentaţii fac parte din reţeaua de strazi  ale orasului Valea 

lui Mihai, jud. Bihor. 
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Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime 

[ml] 
Categorie 

strada 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 III 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 III 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 III 
4 Strada Izvorului 738.48 IV 

Total 1904.97  
 

- Lungime totala ax proiectat : L= 1904.97 ml 

- Categorie strada – III-IV 

- Categoria de importanţã C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997; 

- Viteza de proiectare 60 km/h 

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a facut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, 

in concordanta cu prevederile Ord. 46/1998- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 

publice”.  

Descrierea pe faze tehnologice, pentru investitia propusa,partea de drum se realizeaza in cadrul 

urmatoarelor capitole: 

5.1.a.1 Traseul in plan 

Optiunea I / Optiunea II 

Prin proiectare, parametrii geometrici ai drumurilor propuse pentru modernizare, atat in plan 

orizontal cat si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 45/27.01.1998, pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. In plus, prin prevederile din 

TEMA DE PROIECTARE, se impune a se respecta următoarele condiții specifice pentru aceasta lucrare, 

astfel: 

Axul drumurilor va fi pastrat cat mai aproape de cel existent, realizandu-se corectia acestuia acolo 

unde este necesara si numai in conformitate cu prevederile din normele si STAS-urile de specialitate. 

In conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91 si a normelor tehnice privind 

proiectarea si realizarea străzilor, aprobate cu ordinul MT. Nr. 50/27.01.1998, se va căuta ca traseul 

proiectat sa urmărească traseul existent, pentru a se evita ocuparea de terenuri noi. 

Imbunatatirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in plan, vor consta in:  

- Imbunatatirea caracteristicilor geometrice al curbelor 

- amenajarea curbelor in plan si in spaţiu cu supralargiri si suprainaltari;  

- asigurarea unor condiţii mai bune de vizibilitate 
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Caracteristici principale ale traseului in plan: 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime 

[ml] 

Raza 
min. 

in curba 
[ml] 

Raza 
max. 

in curba 
[ml] 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 12 500 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 - - 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 9 800 
4 Strada Izvorului 738.48 12 500 

Total 1904.97   
- Lungime totala ax proiectat : L= 1904.97ml 

- Viteza de proiectare 60 km/h 

5.1.a.2 Profil Longitudinal 

In profil longitudinal linia roșie va urmări in principal pantele existente ale terenului. 

Profilul longitudinal va respecta: 

- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare 

- raze de racordare in plan vertical conform STAS 10144/3-91 

Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal: 

Nr. Crt. Denumire Strada Lungime 
[ml] 

Decliv. 
Minima 

[%] 

Decliv. 
Maxima 

[%] 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 0.32 0.82 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 0.26 2.5 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 0.28 3.58 
4 Strada Izvorului 738.48 0.16 2.72 

Total 1904.97   

5.1.a.3 Profil Transversal 

Profilul transversal al drumurilor stradale va fi de tip acoperis, precum si panta unica. 

Caracteristici principale ale traseului in profil transversal: 

Nr. Crt. Denumire Strada Lungime 
[ml] 

Latime 
parte 

carosabila 
[ml] 

Latime  
Trotuare 

[ml] 

Latime  
Pista de 
Biciclisti 

[ml] 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 5.50 2xmin. 1.20 2xmin. 1.00 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 5.50 2xmin. 1.20 2x1.50 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 3.00-5.5 2xmin. 1.20 2xmin. 1.00 
4 Strada Izvorului 738.48 5.50 2xmin. 1.20 2x 1.00 
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Total 1904.97    
 

5.1.a.4 Structura rutiera 

Optiunea I  

Sistem Rutier Nou  SRN1: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 15 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

Structura Trotuar ST1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Optiunea II  

Sistem Rutier Nou  SRN1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din balast stabilizat, h = 20 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

 

Structura Trotuar ST1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 
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5.1.a.5 Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale 

Optiunea I / Optiunea II 

Pe lungimea traseului strazilor ce urmează a fi modernizate, se impune a se realiza lucrări ce au 

drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din precipitaţii, in afara zonei drumului.  

In categoria acestor lucrari intra:  

 - Amenajare rigole 

 - Podete  

 - Amenajarea unei retele de canalizare pluviala 

 

Amenajare rigole 

In categoria acestor lucrări fac parte : 

1. Rigola dreptunghiulara deschisa, L= 0,70m, C25/30 

Lungime totala L=2562 m 

Săpătura la rigole se va realiza mecanizat sau manual, pamantul rezultat din săpătura, o parte se 

va folosi la realizarea umpluturilor daca pamantul rezultat este corespunzător, iar pamantul in exces se va 

evacua in afara drumului, după care va fi încărcat in auto si transportat la depozitul de pamant.  

Protecţia din beton (pereul), la santuri, se va realiza in grosime minima de 10 cm din beton C25/30, 

iar turnarea betonului se va face pe loc, peste stratul drenant, din nisip, in grosimea de 5 cm - după 

compactare. 

 

Podete 

Pentru evacuarea apelor din santuri, din anumite zone ale traseului drumului si pentru a continuiza 

traseul natural al apelor de suprafața se impune inlocuirea podetelor existente si realizarea de podete 

tubulare DN 500-800, precum si un podet tubular DN800 la drumuri laterale. 

Podete transversale proiectate sunt: 

 - podete tubulare, Ø500 - 2 buc. 

- podete tubulare, Ø600 - 1 buc. 

- podete tubulare, Ø800 - 1 buc. 

Podete la drumuri laterale proiectate sunt: 

- podete tubulare, Ø800 - 1 buc. 

Podete Transversale 
Nr. Crt. Kilometraj Situatia actuala Situatia proiectata 

1 0+050 Podet Nou Infiintare podet tip tubular, Ø600L=6.50 m 
2 0+006 Podet Nou Infiintare podet tip tubular, Ø500L=11.00 m 
3 0+272 Podet Nou Infiintare podet tip tubular, Ø500L=7.50 m 
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4 0+607 Podet Existent Inlocuire cu podet tubular Ø800L=11.00 m 
 

 Pentru subtraversarea trotuarelor in zonele de intersectie s-au prevazut podete tubulare de racord 

cu diametrul DN500 si lungimi variabile: 

- podete tubulare, Ø500, L=2.0m  - 4 buc. 

- podete tubulare, Ø500, L=3.0m  - 3 buc. 

- podete tubulare, Ø500, L=4.0m  - 3 buc. 

- podete tubulare, Ø500, L=5.0m  - 2 buc. 

- podete tubulare, Ø500, L=6.0m  - 2 buc. 

Pozitia si modul de dispunere se regasesc in piesele desenate. 

 

Realizarea unei retele de canalizare pluviala 

Pe lungimea traseului strazilor ce urmeaza a fi modernizate, se impune a se realiza lucrari ce au 

drept scop colectare si evacuare apelor pluviale provenite din precipitatii. Astfel au fost prevazute guri de 

scurgere cu depozit, care se vor racorda la canalizarea orasului. 

 Gurile de scurgere prevăzute in prezentul proiect sunt cu montaj normal in număr de 5 bucati. 

Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul Ø200mm si lungime totala L=45 

m, la canalizarea proiectata, in cămine de vizitare sau ramificații la 45°. 

 Acolo unde nu exista se va realiza reţea de canalizare ape pluviale din conducte PVC-KG SN8 

Ø315 mm si camine de vizitare ce se va conecta la canalizare orasului. Lungimea canalizarii nou create va 

fi de L=78 m. 

 Căminele vor fi acoperite cu ramă şi capac din material compozit, carosabile, care sa suporte o 

sarcina de 400 KN si care vor avea sistem antiefracţie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton 

armat. 

Canalizarea proiectată se va poza pe un pat de nisip. Rețeaua de canalizare se va proteja împotriva 

șocurilor mecanice in timpul execuției drumului, deteriorări si înfundări cu pietriș. Sapaturile se vor realiza 

cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la lucrările executate in zona cu alte rețele 

subterane existente. 

 Pe traseul reţelei de canalizare ape pluviale s-au prevăzut cămine de racord, de rupere de panta si 

cămine de schimbare de direcţie.  

 Toate materiale utilizate în lucrările prezentului proiect trebuie să fie noi având caracteristicile 

tehnice şi performanţele ce pot asigura indicatorii solicitaţi prin prezentul proiect. 

 Tuburile folosite la realizarea reţelei de canalizare sunt din PVC-KG, cu mufă şi îmbinare uscată cu 

inel de cauciuc. 
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 Pe traseele canalelor s-au prevăzut cămine: 

- de trecere 

- de rupere de panta 

- de schimbare de direcţie 

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevăzute 5 cămine de vizitare, realizate din beton. 

 Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000mm, cu 

racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu ramă şi capac de 

tip carosabil.  

Amplasarea căminelor poate fi urmărită pe Planurile de situaţie din partea desenată. 

Capace pentru cămine 

Capacele şi ramele pentru cămine vor fi din material compozit cu o deschidere de Ø 600 mm după 

STAS 2308-81. Aceste capace cu orificii de aerisire şi balama îngropată situate în zona de circulaţie a 

maşinilor, vor fi capace şi rame cu piesa suport carosabile tip IV pentru trafic intens STAS 2308-81. 

Capacele şi ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mişcarea când se circulă 

peste ele. 

Suprafeţele inelare, de sprijin, dintre capac şi ramă vor fi prelucrate prin aşchiere, abaterea de la 

planeitate a suprafeţelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm. 

Ramele şi capacele trebuie să nu prezinte defectele prevăzute în STAS 782-64 ca de exemplu: 

defecte de suprafaţă şi de structuri, goluri, crăpături, incluziuni etc., care să influenţeze rezistenţa 

produsului. 

O nişă pentru o bară de ridicat va fi încorporată în capace, dacă nu există alt mijloc de deşurubare a 

capacului de pe cadru. 

5.1.a.6 Amenajarea acceselor si drumurilor laterale 

Intersecţiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, ţinând seama si de 

prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiţii de vizibilitate, vor fi corelate 

elementele din plan, lung si profil transversal astfel încât circulaţia sa se poată desfasura in condiţii de 

siguranţa si confort. 

Pe strazile pe care au fost prevazute rigole dreptunghiualre deschise in dreptul acceselor la 

proprietati se vor realiza rigole carosabile. Rigolele carosabile prevazute sunt dupa cum urmeaza: 

1. Rigola carosabila, L= 0,70m, C25/30 

Lungime totala L=678 m 

 Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m si o latime de min. 3.00 m si vor avea 

urmatorul sistem rutier:  
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Optiunea I 

Sistem Rutier Nou  SRN1: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 15 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

 

Optiunea II 

Sistem Rutier Nou  SRN1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din balast stabilizat, h = 20 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

In zonele unde este necesara continuizarea santurilor in dreptul acceselor s-au prevazut podete 

tubulare DN800. Pozitia lor este conform planului de situatie din prezentul proiect.  

5.1.a.7 Siguranta circulatiei 

Optiunea I / Optiunea II 

In vederea asigurarii sigurantei in circulatiei, documentatia tehnica contine planse dedicate lucrarilor 

de semnalizare rutiera si marcaje. Documentatia cuprinde indicatoare rutiere si lucrari de marcaje, 

necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a 

standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.  

Pentru asigurarea siguranţei in trafic se vor prevedea: 

Indicatoare 

  Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare : 

 a) - de avertizare a pericolului; 

 b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si / sau restricţie, de obligaţie); 

 c) - de orientare si informare, si 

 d) - cu semne adiţionale. 

 Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi. 

 Indicatoarele rutiere se vor realiza si monta in conformitate cu prevederile  SR 1848/1,2,3 – 2011, 

iar folia care se va folosi va fi folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (High Intensity grade). 

 Indicatoarele rutiere vor fi alcătuite din panouri din otel, protejate împotriva coroziunii prin vopsire, 

pe fata cărora se aplica folie retro-reflectorizanta. 
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 Suporturile din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in culoare gri deschis mata sau 

semimata, ori se pasiveaza chimic pentru a evita efectul de oglinda. Înainte de lipirea foliei se verifica 

planeitatea panoului, fiind acceptate neregularităţi de maximum 1mm. Montarea semnelor se va face cu 

înclinaţiile corespunzătoare atât câtre drum cat si spre sol conform SR 1848-1:2011 si SR 1848-2:2011. 

Semnalizare orizontala 

 Se vor prevedea următoarele tipuri de semnalizarea orizontala, astfel: 

 a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de 

circulaţie si delimitarea parţii carosabile; 

 b) - marcaje transversale, de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare 

pentru bicicleta; 

 c) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea staţionarii, pentru 

locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate 

după aliniamente lungi, si 

 d) - marcaje prin sageti si inscripţii, privind destinaţia benzilor direcţionale de urmat spre o anumita 

localitate, privind limitări de viteza.  

Scopul lucrărilor de marcaj va fi asigurarea dirijării traficului atât pe timp de zi, cat si pe timp de 

noapte, precum si presemnalizarea direcţiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, 

zone cu limitare de gabarit etc.). 

Marcajele rutiere se vor realiza conform prevederilor SR 1848/7 – 2015, folosindu-se materiale cu 

durata lunga de viata, respectiv doi componenti. 

Marcajele rutiere se vor realiza cu grosimea de 3000 microni. 

 

5.1.b Descrierea altor categorii de lucrãri incluse în solutia tehnicã de interventie 

propusã, 

Optiunea I / Optiunea II 

In zonele unde capacitatea portanta la nivelul patului drumului nu poate fi asigurata s-a prevazut 

inlocuirea fundatiei existente cu un strat de fundatie din balast in grosime de 30 cm si realizarea un strat din 

piatra sparta amestec optimal de 15 cm. 

 

5.1.c Analiza vulnerabilitãtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 

schimbãri climatice ce pot afecta investitia 

Optiunea I / Optiunea II 
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Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele 

meteorologice extreme: 

- Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de 

temperatura, fenomene naturale excesive, de o intensitate neobisnuita sau de 

o persistenta anormala (ploi, furtuni) – pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii 

portante, tasari si burdusiri la carosabilului, cedari de taluz; 

- Furtuni – care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului 

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara: 

- Autoturisme sau autovehicule de mare tonaj ce pot circula ocazional; 

- Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in 

zona. 

Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de modernizarea a drumurilor sunt vulnerabile 

intr-o masura redusa la factorii de risc naturali si antropici. 

5.1.d Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturã sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinatã 

Optiunea I / Optiunea II 

Nu este cazul. 

5.1.e Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate în urma realizãrii 

lucrãrilor de interventie. 

Optiunea I  

Strazile care fac obiectul prezentei documentaţii fac parte din reţeaua de strazi  ale orasului Valea 

lui Mihai, jud. Bihor. 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime 

[ml] 
Categorie 

strada 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 III 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 III 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 III 
4 Strada Izvorului 738.48 IV 

Total 1904.97  
 

- Lungime totala ax proiectat : L= 1904.97ml 
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- Categorie strada – III-IV 

- Categoria de importanţã C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997; 

- Viteza de proiectare 60 km/h 

Structuri Rutiere: 

Sistem Rutier Nou  SRN1: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 15 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

Structura Trotuar ST1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

 

- drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m si latimea de min. 3.00 m, prevazute cu 

sisteme rutiere functie de tipul de sistem rutier proiectat pe fiecare drum lateral in parte. 

- pentru a asigura scurgerea apelor s-a prevazut inlocuirea podetelor existente precum si guri de 

scurgere. 

 

 Optiunea II 

Strazile care fac obiectul prezentei documentaţii fac parte din reţeaua de strazi  ale orasului Valea 

lui Mihai, jud. Bihor. 

Nr. Crt. Denumire Strada 
Lungime 

[ml] 
Categorie 

strada 

1 Strada Ady Endre Tr. 1 388.54 III 
2 Strada Ady Endre Tr. 2 161.9 III 
3 Strada Vorosmarty Mihaly 616.05 III 
4 Strada Izvorului 738.48 IV 

Total 1904.97  
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- Lungime totala ax proiectat : L= 1904.97ml 

- Categorie strada – III-IV 

- Categoria de importanţã C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997; 

- Viteza de proiectare 60 km/h 

Structuri Rutiere: 

Sistem Rutier Nou  SRN1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 30 cm 

Strat de fundatie din balast stabilizat, h = 20 cm 

Strat de legatura, h = 6 cm, din beton asfaltic deschis BAD22.4 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA16 

Structura Trotuar ST1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

Structura pista de ciclisti SPC1.2: 

Strat de fundatie din balast, h = 15 cm 

Strat de fundatie din piatra sparta am. optimal, h = 12 cm 

Strat de uzura, h = 4 cm, din beton asfaltic BA8 

 

- drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m si latimea de min. 3.00 m, prevazute cu 

sisteme rutiere functie de tipul de sistem rutier proiectat pe fiecare drum lateral in parte. 

- pentru a asigura scurgerea apelor s-a prevazut inlocuirea podetelor existente, precum si guri de 

scurgere. 

5.2 Necesarul de utilitãti rezultate, inclusiv estimãri privind depãsirea 

consumurilor initiale de utilitãti si modul de asigurare a consumurilor 

suplimentare 

Optiunea I / Optiunea II 

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic de intretinere si 

exploatare, nu foloseste utilitati si deci nu impune realizarea de retele de utilitati.  

In faza de executie a lucrarilor pentru modernizarea drumurilor, se impune ca in zona organizarii 

de santier sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie. 

In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele: 
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- retea de apa potabila;  

- retea de electricitate; 

Toate aceste surse mentionate (utilitati) sunt necesare atit in zona punctelor de lucru de pe 

traseul drumurilor, cat si in zona de organizarea de santier. Pentru a beneficia de aceste utilitati, 

executantul va intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de 

santier. In baza acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la retelele 

de utilitati din zona. 

5.3 Durata de realizare si etapele principale  

Optiunea I / Optiunea II 

Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.  

Etapele principale ale realizării investiției sunt: 

A – Achizitii servicii, lucrari 

B – Realizarea proiectarii tehnice 

C – Obtinerea de avize, autorizatie constructie 

D – Preluare amplasament si organizare de santier 

E – Realizarea lucrarilor de constructie 

F – Receptia lucrarii 

G – Consultanta si asistenta 

 

 

5.4 Costurile estimative ale investitiei 

5.4.a.1 Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 

investitii similare 

Optiunea I  

a. Deviz General  

DEVIZUL GENERAL 

"Modernizarea strazilor Ady Endre, Izvorului, Vorosmarty Mihaly, din orasul 
Valea lui Mihai" 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

C

D

E

F

G

Activitate/
Luna

Anul 1 Anul 2
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Nr. 
crt. 

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli 

VALOARE 
FARA  TVA 

TVA 
VALOARE   
INCLUSIV   

TVA 

 LEI   LEI  LEI 

1  2  3  5  6 

Capitolul 1 ‐ Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1   Obţinerea terenului  0.00 0.00  0.00

1.2   Amenajarea terenului   0.00 0.00  0.00

1.3   Amenajări pentru protecţia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0.00 0.00  0.00

1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0.00 0.00  0.00

TOTAL Capitol 1  0.00 0.00  0.00

Capitolul 2 ‐ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

     

TOTAL Capitol 2  0.00 0.00  0.00

Capitolul 3 ‐ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1   Studii   0.00 0.00  0.00

3.1.1  Studii de teren  0.00 0.00  0.00

3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00  0.00

3.1.3  Alte studii specifice  0.00 0.00  0.00

3.2  Documentatii ‐ suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizaţii 

4,061.43 771.67  4,833.10

3.3  Expertizare tehnica  0.00 0.00  0.00

3.4 
Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor 

0.00 0.00  0.00

3.5  Proiectare   95,500.00 18,145.00  113,695.00

3.5.1  Temă de proiectare  0.00 0.00  0.00

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0.00 0.00  0.00

3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general 

27,000.00 5,130.00  32,130.00

3.5.4  Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

2,500.00 475.00  2,975.00

3.5.5  Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

8,500.00 1,615.00  10,115.00

3.5.6  Proiect tehnic şi detalii de execuţie  57,500.00 10,925.00  68,425.00

3.6  Organizarea procedurilor de achizitie  60,000.00 11,400.00  71,400.00

3.7  Consultanta   76,025.00 12,350.00  88,375.00

3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiţii 

76,025.00 12,350.00  88,375.00

3.7.2  Auditul financiar  0.00 0.00  0.00

3.8  Asistenta tehnica  40,588.74 7,711.86  48,300.60

3.8.1  Asistenţă tehnică din partea proiectantului  10,128.00 1,924.32  12,052.32

3.8.1.1  pe perioada de execuţie a lucrărilor  5,064.00 962.16  6,026.16
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3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcţii 

5,064.00 962.16  6,026.16

3.8.2  Dirigenţie de şantier  30,460.74 5,787.54  36,248.28

TOTAL Capitol 3  276,175.17 50,378.53  326,553.70

Capitolul 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1   Construcţii si instalatii  4,061,432.23 771,672.12  4,833,104.35

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

0.00 0.00  0.00

4.3 
 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

0.00 0.00  0.00

4.4 
 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0.00 0.00  0.00

4.5   Dotări  0.00 0.00  0.00

4.6  Active necorporale  0.00 0.00  0.00

TOTAL Capitol 4  4,061,432.23 771,672.12  4,833,104.35

Capitolul 5 ‐ Alte cheltuieli 

5.1   Organizare de şantier  40,614.32 7,716.72  48,331.04

5.1.1.   Lucrari de constructii  40,614.32 7,716.72  48,331.04

5.1.2.   Cheltuieli conexe organizarii santierului  0.00 0.00  0.00

5.2 
Comision, taxe, cote legale, costuri de 
finantare  

45,122.51 0.00  45,122.51

5.2.1 
 Comisioane si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

0.00 0.00  0.00

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

20,510.23 0.00  20,510.23

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

4,102.05 0.00  4,102.05

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
‐ CSC 

20,510.23 0.00  20,510.23

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

0.00 0.00  0.00

5.3  Cheltuieli diverse şi neprevăzute   204,272.21 38,811.72  243,083.93

5.4  Cheltuieli pentru informare si publicitate  0.00 0.00  0.00

TOTAL Capitol 5  290,009.04 46,528.44  336,537.48

Capitolul 6 ‐ Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar 

6.1   Pregătirea personalului de exploatare  0.00 0.00  0.00

6.2   Probe tehnologice si teste  0.00 0.00  0.00

TOTAL Capitol 6  0.00 0.00  0.00

TOTAL GENERAL  4,627,616.44 868,579.09  5,496,195.53

DIN CARE C+M  4,102,046.55 779,388.84  4,881,435.39

 

DEVIZUL  
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Obiectului nr. 1 

"Modernizarea strazilor Ady Endre, Izvorului, Vorosmarty Mihaly, din orasul Valea 
lui Mihai" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fara 
TVA) 

TVA 
Valoare ( 

inclusiv TVA 
) 

    lei lei lei  
1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1 Constructii si instalatii 4,061,432.23 771,672.13 4,833,104.36

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare 

528,931.93 100,497.07 629,429.00

4.1.2 Lucrari de drum 3,532,500.30 671,175.06 4,203,675.36
4.1.5 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.6 Instalatii 0.00 0.00 0.00

     TOTAL  I - subcap. 4.1 4,061,432.23 771,672.13 4,833,104.36
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00

     TOTAL  II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Activ necorporale 0.00 0.00 0.00

     TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 
III ) 

4,061,432.23 771,672.13 4,833,104.36

 

b. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 

 

 

 

Optiunea II 

a. Deviz General 

DEVIZUL GENERAL 

"Modernizarea strazilor Ady Endre, Izvorului, Vorosmarty Mihaly, din orasul Valea lui Mihai" 
      

Nr. 
crt. 

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli 

VALOARE 
FARA  TVA 

TVA 
VALOARE   
INCLUSIV   

TVA 

LEI  LEI  LEI

1  2  3  5  6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A 1,666.67 1,666.67 1,666.67

B 24,506.00 24,506.00

C 4,061.43

D 40,614.32

E 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12 225,635.12

F

G 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17 14,499.17
TOTAL/
LUNA 1,666.67 1,666.67 26,172.67 28,567.43 280,748.62 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 240,134.30 14,499.17 14,499.17

TOTAL
AN 

TOTAL
GENERAL

VALOARE
FARA TVA
(MII LEI)

Activitate/
Luna

Anul 1 Anul 2

2,019,762.13 2,430,341.32

4,450,103.45
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Capitolul 1 ‐ Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1   Obţinerea terenului  0.00  0.00  0.00 

1.2   Amenajarea terenului   0.00  0.00  0.00 

1.3   Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

0.00  0.00  0.00 

1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  0.00  0.00  0.00 

TOTAL Capitol 1  0.00  0.00  0.00 

Capitolul 2 ‐ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului       

TOTAL Capitol 2  0.00  0.00  0.00 

Capitolul 3 ‐ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1   Studii   0.00  0.00  0.00 

3.1.1  Studii de teren  0.00  0.00  0.00 

3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului  0.00  0.00  0.00 

3.1.3  Alte studii specifice  0.00  0.00  0.00 

3.2  Documentatii ‐ suport si cheltuieli pentru obtinerea 
de avize, acorduri si autorizaţii 

4,251.11  807.71  5,058.82 

3.3  Expertizare tehnica  0.00  0.00  0.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 

0.00  0.00  0.00 

3.5  Proiectare   95,500.00  18,195.00  113,695.00 

3.5.1  Temă de proiectare  0.00  0.00  0.00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0.00  0.00  0.00 

3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

27,000.00  5,130.00  32,130.00 

3.5.4  Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

2,500.00  475.00  2,975.00 

3.5.5  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 

8,500.00  1,615.00  10,115.00 

3.5.6  Proiect tehnic şi detalii de execuţie  57,500.00  10,925.00  68,425.00 

3.6  Organizarea procedurilor de achizitie  60,000.00  11,400.00  71,400.00 

3.7  Consultanta   76,025.00  12,350.00  88,375.00 

3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

76,025.00  12,350.00  88,375.00 

3.7.2  Auditul financiar  0.00  0.00  0.00 

3.8  Asistenta tehnica  42,011.32  7,982.15  49,993.47 

3.8.1  Asistenţă tehnică din partea proiectantului  10,128.00  1,924.32  12,052.32 

3.8.1.1  pe perioada de execuţie a lucrărilor  5,064.00  962.16  6,026.16 

3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 

5,064.00  962.16  6,026.16 

3.8.2  Dirigenţie de şantier  31,883.32  6,057.83  37,941.15 

TOTAL Capitol 3  277,787.43  50,684.86  328,472.29 

Capitolul 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1   Construcţii si instalatii  4,251,109.83  807,710.87  5,058,820.70 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

0.00  0.00  0.00 
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4.3 
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

0.00  0.00  0.00 

4.4 
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
nu necesita montaj si echipamente de transport 

0.00  0.00  0.00 

4.5   Dotări  0.00  0.00  0.00 

4.6  Active necorporale  0.00  0.00  0.00 

TOTAL Capitol 4  4,251,109.83  807,710.87  5,058,820.70 

Capitolul 5 ‐ Alte cheltuieli 

5.1   Organizare de şantier  42,511.10  8,077.11  50,588.21 

5.1.1.   Lucrari de constructii  42,511.10  8,077.11  50,588.21 

5.1.2.   Cheltuieli conexe organizarii santierului  0.00  0.00  0.00 

5.2  Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare   47,229.83  8,973.67  56,203.50 

5.2.1 
 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

0.00  0.00  0.00 

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 

21,468.10  4,078.94  25,547.04 

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

4,293.62  815.79  5,109.41 

5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor ‐ CSC  21,468.10  4,078.94  25,547.04 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

0.00  0.00  0.00 

5.3  Cheltuieli diverse şi neprevăzute   213,756.09  40,613.66  254,369.75 

5.4  Cheltuieli pentru informare si publicitate  0.00  0.00  0.00 

TOTAL Capitol 5  303,497.02  57,664.43  361,161.45 

Capitolul 6 ‐ Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar 

6.1   Pregătirea personalului de exploatare  0.00  0.00  0.00 

6.2   Probe tehnologice si teste  0.00  0.00  0.00 

TOTAL Capitol 6  0.00  0.00  0.00 

TOTAL GENERAL  4,832,394.28  916,060.16  5,748,454.44 

DIN CARE C+M  4,293,620.93  815,787.98  5,109,408.90 

 
 
 
 
 

DEVIZUL  
Obiectului nr. 1 

"Modernizarea strazilor Ady Endre, Izvorului, Vorosmarty Mihaly, din orasul 
Valea lui Mihai" 

      

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
fara TVA 

TVA 
Valoare 

inclusiv TVA 

    lei lei lei  
1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 
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4.1 Constructii si instalatii 4,251,109.83 807,710.87 5,058,820.71

4.1.
1 

Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare 

528,931.93 100,497.07 629,429.00

4.1.
2 

Lucrari de drum 3,722,177.90 707,213.80 4,429,391.70

4.1.
5 

Arhitectura 
0.00

0.00 0.00

4.1.
6 

Instalatii 0.00 0.00 0.00

     TOTAL  I - subcap. 4.1 4,251,109.83 807,710.87 5,058,820.71
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00

     TOTAL  II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Activ necorporale 0.00 0.00 0.00

     TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 
III ) 

4,251,109.83 807,710.87 5,058,820.71

 
 
 

b. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A 1,666.67 1,666.67 1,666.67

B 24,506.00 24,506.00

C 4,251.11

D 42,511.10

E 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77 236,172.77

F

G 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86 15,149.86
TOTAL/
LUNA 1,666.67 1,666.67 26,172.67 28,757.11 293,833.73 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 251,322.63 15,149.86 15,149.86

TOTAL
AN 

TOTAL
GENERAL

VALOARE
FARA TVA
(MII LEI)

Activitate/
Luna

Anul 1 Anul 2

2,111,355.25 2,543,526.03

4,654,881.28
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5.4.a.2 Costurile estimative de operare pe durata normatã de viatã / amortizare a investitiei 

Optiunea I / Optiunea II 

 

5.5 Sustenabilitatea realizãrii investitiei 

5.5.a Impactul social si cultural 

Suma tuturor eforturilor ce stau la baza politicilor de reforma la nivel comunitar o reprezinta 

cresterea calitatii vietii cetatenilor Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, Politica Comuna si 

strategiile nationale ce o compun au un efect determinant in promovarea unor masuri care sa conduca la 

acest deziderat. Punctual, refacerea infrastructurii de transport local constituie un important punct de plecare 

in favoarea atingerii obiectivului de crestere si competitivitate din punct de vedere socio-economic si cultural. 

In acest mod, cresterea bunastarii se masoara prin posibilitatile crescute de acces si conectare la 

infrastructura de transport, cu rezultate masurabile in ceea ce priveste cresterea productivitatii, dezvoltarea 

pieteler de desfacere, imbunatatirea sectorului alimentar din economie, cresterea procentului de ocupare, 

scaderea ratei somajului si reducerea saraciei. In aceeasi masura, efectele imbunatarilor aduse 

infrastructurii de transport se vor reflecta in dezvoltarea sectorului IMM, cresterea gradului de inovare si un 

imbold pentru producatorii autohtoni in sfera competitivitatii pe pietele europene. 

Nr. Crt. Categorie
Durata normata 
de functionare

[ani]

UM CantitatePeriodicitat
Preturi 
unitare

 (lei/UM)

Valoare 
totala 
[lei]

1

Întreţinerea imbracamintilor asfaltice : colmatarea crăpaturilor si fisurilor; înlăturarea
(locala) denivelărilor si făgaşelor, plombări, badijonarea suprafeţelor poroase; asternerea 
nisipului sau a criblurii pe suprafeţele cu bitum in exces, inlaturarea pietrişului sau a criblurii 
alergătoare.

mp 12547.80 1 ori/an 3 376,434

2

Întreţinerea platformei drumului: curăţirea partii carosabile de noroi adus de vehicule de pe 
drumurile laterale; curăţirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanei, 
anrocamente, arbori); remedierea tasarilor locale (degradări din inghet - dezgheţ) la partea 
carosabila; aducerea la profil a acostamentelor prin taiere (manuala sau mecanizata), 
completare (cu pământ, balast, etc.) si nivelare; tăierea dâmburilor de sub parapetii 
direcţionali; intretinerea benzilor de încadrare si staţionare prin eliminarea denivelărilor 
locale (valuriri, refulări) si a gropilor, cu materiale din care au fost executate iniţial.

mp 12547.8 2 ori/an 0.5 125,478

3

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum si prevenirea efectelor inundaţiilor:
Întreţinerea şanţurilor si a rigolelor: curăţirea, decolmatarea sau desfundarea şanţurilor, 
rigolelor, canalelor de scurgere/guri de scurgere . Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si 
a crăpaturilor precum si refacerea rostuirii, la şanţurile si rigolele pereate

ml 2312.00 2 ori/an 0.5 23,120

4

Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare:
Întreţinerea semnalizării verticale: spălarea indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora  sau a 
altor mijloace de semnalizare verticala; intretinerea indicatoarelor reflectorizante; revopsirea 
indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora.

buc 64.00 1 ori/an 35 22,400

5

Asigurarea esteticii rutiere:
Toaletarea drumurilor: revizii curente si intervenţii operative executate de echipe mobile; 
curăţirea platformei, a taluzelor, şanţurilor si a spatiilor verzi de gunoaie, paie, noroi, 
cadavre, etc., strângerea materialului in grămezi si transportul in afara zonei drumului; 
Cosirea vegetaţiei ierboase: cosirea vegetaţiei ierboase de pe zona (acostamente, şanţuri, 
taluzuri, banda mediana), tăierea buruienilor a lăstărişului a drajonilor si a mărăcinilor, 
curăţirea plantaţiei de ramuri uscate etc.

mp 3810 3 ori/an 0.1 11,430

6
Întreţinerea drumurilor laterale: aducerea la profil si întreţineri locale, asigurarea scurgerii 
apelor, etc.

mp 1000.60 1 ori/an 2 20,012

7
Întreţinerea imbracamintilor asfaltice pe trotuare si piste de biciclisti: colmatarea crăpaturilor 
si fisurilor; înlăturarea (locala) denivelărilor, plombări, badijonari.

20 mp 8918.50 1 ori/an 1 89,185

8
întreţinerea podeţelor: desfundări si decolmatari; remedierea degradărilor izolate la 
coronamente, aripi, camere de liniştire, pereuri.

30 buc 20 1 ori/an 70 37,800

9
Deszăpezire manuala si mecanica: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor 
chimice si antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zăpezii; 
deszăpeziri mecanice cu utilaje grele sau uşoare;

13 km 1.90
Cand 

situatia o 
cere 

1800 44,554

750,413

13

Total costuri de intretinere/operare pe durata normata de viata[lei]
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Din perspectiva culturala, este favorizat accesul la intreg tezaurul de traditii si obiceiuri conexe, cu 

efecte benefice atat in ceea ce priveste conturarea si dezvoltarea specificului local si national cat si in 

favoarea promovarii serviciilor din cadrul turismului. 

5.5.b Estimãri privind forta de muncã ocupatã prin realizarea investitiei: în faza de 

realizare, în faza de operare 

Forta de munca ocupata in faza de execuție 

Număr de locuri de munca create in faza de execuție = 48 posturi 

 - 1 posturi de ingineri sef punct de lucru 

 - 3 posturi tehnicieni 

 - 4 posturi personal administrativ 

 - 10 posturi muncitori calificați 

 - 30 posturi muncitori necalificați 

Forta de munca ocupata in faza de operare 

 Forta de munca ocupata in faza de operare ramane aceeasi deoarece beneficiarul are angajat 

personal de întreținere si exploatare. 

 

5.5.c Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitãtii si a 

siturilor protejate 

Din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, investitia propusa urmareste obiectivul 

cresterea durabila care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole 

prietenoase cu mediul. De asemenea, se va avea in vedere protejarea biodiversitatii prin refacerea zonelor 

afectate de lucrarile de reabilitare. 

Protectia calitatii apelor 

Apele meteorice rezultate de pe sectorul de drum studiat se vor colecta prin santurile laterale 

dupa care vor fi dirijate in receptorul natural. 

Nivelul apelor subterane nu a putut fi identificat in studiul geotehnic pana la adancimea de 2.00 m 

fata de cota existenta a carosabilului. 

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu 

sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape. 

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi 

apa curata conform STAS 790 – 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele 

lucrari. 

Protectia aerului  
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Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul. 

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate la 

asternerea mixturilor asfaltice pe perioada executiei investitiei. 

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor 

care circula in zona. 

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, 

emanatiile incadrandu –se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87. 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a 

fost prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut. 

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula 

pe drumurile proiectate, aceste zgomote regasindu–se pe intregul drum si se pot incadra in limitele 

maxime ale STAS 10009/88. 

Protectia impotriva radiatiilor 

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate 

care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva 

radiatiilor. 

Protectia solului si subsolului 

Lucrarile de terasamente se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi 

transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului. 

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si 

subsolului pe zona studiata. 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice. 

In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a 

biodiversitatii. 

 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul localitatili si prin utilitatea lor si prin modul in care 

au fost proiectate, servesc la protectia asezarilor umane situate pe traseul drumurilor propuse pentru 

modernizare si la asigurarea unei circulatii mai fluide si mai sigura in zona. 

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt 

monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri 

de protectia acestor factori. 
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5.6 Analiza financiarã si economicã aferentã realizãrii lucrãrilor de 

interventie 

5.6.a Prezentarea cadrului de analizã, inclusiv specificarea perioadei de referintã si 

prezentarea scenariului de referintã 

A se vedea documentatia atasata.  

5.6.b Analiza cererii de bunuri si servicii care justificã necesitatea si dimensionarea 

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung 

A se vedea documentatia atasata.  

5.6.c Analiza financiarã; sustenabilitatea financiarã 

A se vedea documentatia atasata.  

5.6.d Analiza economicã; analiza cost – eficacitate 

A se vedea documentatia atasata.  

5.6.e Analiza de riscuri, mãsuri de prevenire / diminuare a riscurilor 

A se vedea documentatia atasata.  

6 OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMICÃ OPTIMÃ, 

RECOMANDATÃ 

6.1  Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilitãtii si riscurilor 

Din punct de vedere tehnic ambele solutii/optiuni sunt viabile, verificand la valorile de trafic. 

Volumele de lucrări ale celor 2 solutii/optiuni, in principal in ceea ce priveşte stratul de fundatie din 

balast stabilizat in cazul soluţiei 2(optiunii II) fac o diferenţa de cost semnificativa intre ele, soluţia 2 având 

valoarea de execuţie mult mai mare decât prima. 
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6.2 Selectarea si justificarea optiunii optime, recomandate 

 Avand in vedere diferentele semnificative de cost descrise la capitolul de mai sus si la capitolul „5.4 

Costurile estimative ale investitiei“ se recomanda adoptarea Optiunii I 

Prin solutia aleasa (Optiunea I) : 

- se ofera o solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea 

lucrarilor ce vor fi executate.  

- se foloseste, cu randament ridicat, o tehnologie de executie simpla, usor de insusit si aplicat.  

- se obtine un strat rutier puternic, ce necesita o intretinere ulterioara simpla si destul de putin 

costisitoare. 

- se poate da in circulatie imediat dupa terminarea lucrarilor de etansare si racirea liantului  

6.3 Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investitiei 

6.3.a Indicatori maximali, respectiv valoarea totalã a obiectivului de investitii,  

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA  = 5.496.195,55 lei  

      Din care construcții – montaj (C+M) = 4.881.435,40 lei  

6.3.b Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantã - elemente fizice / capacitãti 

fizice care sã indice atingerea tintei obiectivului de investitii: 

-  lungime totala drumuri proiectate: 1.9049,97 ml 

-  suprafața totala carosabil: 12.547,80 mp 

-  suprafața trotuar: 5.162,40 mp 

-  suprafața piste de biciclisti: 3.756,10 mp 

-  suprafața drumuri laterale: 1.000,60 mp 

- lungime rigola deschisa tip „U“, L=0.70m: 2.312,00 ml 

- lungime rigola carosabila – accese, L=0.70m: 615,50 ml 

- podet transversal tubular DN 500mm: 2,00 buc 

-- podet transversal tubular DN 600mm: 1,00 buc 

- podet transversal tubular DN 800mm: 1,00 buc 

- podet tubular drumuri laterale DN 800mm: 1,00 buc 

- podet tubular accese proprietati DN 500mm: 1,00 buc 

- podet tubular de racord DN 500mm: 14,00 buc 

- guri de scurgere : 5,00 buc 

- camine de vizitare : 5,00 buc 
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- lungime conducta retea principala - PVC-KG Dn 315mm: 78,00 ml 

- lungime conducta racorduri la retea – PVC –KG Dn 200mm: 45,00 ml 

 

6.3.c Durata estimatã de executie a obiectivului de investitii, exprimatã în luni 

Durata de realizare a investiției este de 24 luni, din care durata de  execuție a lucrărilor s-a 

estimat a fi de 18 luni. 

 

6.4 Prezentarea modului în care se asigurã conformarea cu reglementãrile 

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurãrii 

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei 

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte: 

- tema de proiectare. 

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu 

semnalizare corespunzatoare. 

- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor 

existente (daca e cazul). 

- readucerea la nivelul anterior a suprafețelor de teren afectate de organizarea de santier, variante 

ocolitoare, gropi de împrumut, depozite de materiale, etc.; 

- considerarea bazelor de producție care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura 

posibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate. 

- precizarea cerințelor pe care trebuie sa le îndeplinească obiectivul proiectat in conformitate cu 

legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in construcții, inclusiv cu stabilirea categoriei de 

importanta a obiectivului. 

La întocmirea documentației tehnice se impune a se respecta prevederile din conținutul 

următoarelor norme, normative si Legi de specialitate, astfel: 

- Legislația in construcții care reglementează calitatea si urmărirealucrărilor, Legea nr.10/1995 si 

H.G. nr. 766/1997. 

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT 

nr. 45/27.01.1998 publicat in M.O.nr. 138 bis/06.04.1998. 

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator” aprobate cu 

Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998. 
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- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 

27.06.2001, privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a „Documentatiei standard 

pentru elaborarea si prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii 

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii 

tehnice a constructiei. 

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare. 

 

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a 

analizei financiare si economice 

Finanţarea investiţiei se va realiza prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 

13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de intervenție 13.1. – Imbunatatirea calitatii 

vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, precum si din bugetul local. 

7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obtinerii autorizatiei de 

construire 

In vederea obtinerii autorizatiei de construire a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 483 din 

09.05.2018, de Consiliul Judetean Bihor, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si 

aprobat potrivit legii.  

7.2 Studiu topografic, vizat de cãtre Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliarã 

A se vedea documentatia atasata.  

7.3 Extras de carte funciarã, cu exceptia cazurilor speciale, expres 

prevãzute de lege 

Nu este cazul. 

7.4 Avize privind asigurarea utilitãtilor, în cazul suplimentãrii capacitãtii 

existente 

Nu este cazul. 
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7.5 Actul administrativ al autoritãtii competente pentru protectia mediului 

A se vedea documentatia atasata.  

7.6 Avize, acorduri si studii specifice 

7.6.a Avize, acorduri specifice conform C.U. 

7.6.b Studiu de trafic 

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere se stabileste cu urmatoarea relatie, 

conform normativului AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea 

drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie 

 
 


 

5

1 1
1

6 )(5,010365
k

n

i
ikikikkrtc xtppxxfMZAxcxN  

-Nc = traficul de calcul  

-crt = coeficientul de repartitie transversala a traficului pe banda de circulatie cea mai solicitata (0,50) 

-MZAk = intensitatea medie zilnica anuala a traficului in anul de baza pentru grupa k de vehicole 

-pki, pki+1 = coeficientii de evolutie a traficului in perspectiva pentru grupa k de vehicole la inceputul 

si sfarsitul perioadei partiale i de prognoza 

-fk = coeficientul de echivalare a vehicolelor din grupa k in osii standard de 115 kN 

-ti = durata perioadei i de prognoza 

-n = numarul de perioade partiale ti de prognoza 

Suma perioadelor partiale de prognoza este egala cu perioada de perspectiva de calcul 13 ani. 

Inceputul perioadei de prognoza este anul 2020, iar sfarsitul perioadei de prognoza anul 2033. 

Datele de trafic au fost puse la dispozitie de catre beneficiar. Determinarea coeficientilor de evolutie 

a traficului pentru anii 2025 si 2033 s-a realizat prin interpolare geometrica cu relatia: 
m

ktikikm rpp )1(  , 

  in care 

pkm = coeficientul de evolutie a traficului pentru grupa k de vehicole in anul intermediar m 

pki = coeficientul de evolutie a traficului pentru inceputul perioadei ti in care se face interpolarea 

rki = rata medie anuala de evolutie a traficului pentru perioada ti determinata cu relatia: 

1)( /11   ti

ki

ki
ki p

p
r  

 Traficul de calcul rezultat este Nc = 0,05 m.o.s. – cu valori maxime pe timpul verii. 
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7.6.c Studii de specialitate necesare în functie de specificul investitiei 

7.6.c.1 Dimensionarea sistemului rutier 

Criterii pentru alegerea solutiei tehnice 

Dimensionarea sistemului rutier se realizează in conformitate cu prevederile din Normativ PD. 

177/2001 – Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide – metoda analitica. 

Analiza structurii rutiere la solicitarile sarcinilor din trafic implica cunoasterea urmatoarelor date 

tehnice : 

a) - Tipul structurii rutiere. 

b) - Alcatuirea structurii rutiere:  

b.1) - grosimile straturilor rutiere, si 

b.2) - materiale din alcatuirea straturilor rutiere. 

c) - Tipul climateric al zonei in care este situat drumul. 

d) - Regimul hidrologic al complexului rutier. 

e) - Traficul de calcul. 

 f) - Tipul pamantului de fundare. 

Stabilirea tipului de structura rutiera se incadreaza in strategia de investitie si de intretinere a 

drumului respectiv, in cadrul retelei de drumuri. O importanta deosebita in alegerea tipului de structura 

rutiera, o prezinta materialele de constructie rutiera preponderente in zona si anume: 

- agregate naturale de cariera, si  

- agregate naturale de balastiera. 

Abordarea problemei este diferita pentru:  

- dimensionarea structurilor rutiere noi, si 

- dimensionarea straturilor de modernizare a structurilor rutiere existente. 

Avand in vedere caracteristicile de mai sus, stratificatia structurii existente a drumului si 

prevederile din normativele de dimensionare a sistemelor rutiere, se propun urmatoarele stratificatii pentru 

structura rutiera a drumului, astfel: 

Sistem Rutier Nou - SRN 1 

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER PROPUS 
Datele problemei 

Tip drum Strada 

Tip sistem rutier Suplu 

Trafic de Calcul - Nc [m.o.s.]= 0.20 

Tip Climateric: I 
Tip Pamant: P3 
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Regim Hidrologic: 2b 
 

SISTEM RUTIER PROPUS 

Denumirea  
materialului din strat 

Grosime Strat E 
[Mpa] 

μ 
[cm] 

Strat de uzura - BA16 4 3600 0.35 

Strat de legatura - BAD22.4 6 3000 0.35 

Strat din piatra sparta am. opt. 15 500 0.27 

Strat din balast 30 169.30 0.27 

Pamant de fundare - P4 ∞ 65 0.3 

 

DRUM:                                          
Parametrii problemei sunt 
 
                     Sarcina.....            57.50   kN 
                     Presiunea pneului        0.625 MPa 
                     Raza cercului            17.11  cm 
Stratul 1: Modulul  3231. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea   10.00 cm 
Stratul 2: Modulul   500. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm 
Stratul 3: Modulul   169. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   30.00 cm 
Stratul 4: Modulul    65. MPa,  Coeficientul Poisson  .300 si e semifinit 
 
 
  R E Z U L T A T E:   
     R       Z           sigma r   epsilon r  epsilon z 
    cm      cm             MPa     microdef   microdef 
    .0   -10.00          .820E+00    .203E+03   -.288E+03     
    .0    10.00          .772E-02    .203E+03   -.720E+03     
    .0      .00         -.177E+01   -.288E+03    .190E+03     
    .0   -55.00          .355E-01    .206E+03   -.307E+03     
    .0    55.00          .503E-02    .206E+03   -.551E+03        
 

SRN      

  Conditii impuse: 

a) Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase: 

єr= ( CALDEROM) 203 

Nadm= 1.6920 

RDO (Nc/Nadm) = 0.1182 

RDOadm= 0.9 

RDO=<RDOadm Structura Verifica 

b) Criteriul tensiunii de intindere admisibile la baza straturilor din agregate stabilizate  
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σr= ( CALDEROM) 0 

Rt= 0.35 

σr adm= 0.224 

σr=<σr adm Structura nu contine straturi din agregate stabilizate 

c) Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare: 

єz= ( CALDEROM) 551 

єz adm= 941.59 

єz=<єz adm Structura Verifica 
 
VERIFICARE LA INGHET-DEZGHET A STRUCTURII PROIECTATE 
 

Tip Climateric: I  
Tip Pamant: P3 
Conditi Hidrologice: Mediocre 
Grad de sensibilitate la inghet: Sensibile 
I5/30/med= (Indice de Inghet) Trafic Mediu 370 

Structura Rutiera Proiectata 
Hsr= (Grosime Sistem Rutier) 55 cm 
Strat de uzura din BA 16 4 cm 
Strat de legatura din BAD 22.4 6 cm 
Strat de fund din piatra sparta 15 cm 
Strat de fund din balast 30 cm 

He= (Grosime Echivalenta de Calcul) 43.85 cm 

Z= (Adancime de Inghet in Pamant) 80 cm 

DZ=Hsr-He (Spor al Adancimii de Inghet) 11.15 cm 

Zcr=Z+DZ (Adancime de Inghet in Complex Rut.) 91.15 cm 

Kef=He/Zcr (Grad de Asigurare Efectiv) 0.4811 

Knec (Grad de Asigurare Necesar) 0.45 

Knec>=Kef (Verificare) Rezista 
 

Data,          Întocmit, 

august 2018                                              Ing. Mirela Petrut 

 


