NOTA CONCEPTUALA

1.Informafii generate privind obiectivul de investifii propus
1.1.Denumirea obiectivului de investifii
„ Reabilitare drum Cdrtibav In Comuna anf jud. BN
1.2.Ordonator principal de credite/investitor
Primaria Comunei San^judepil Bistrita-Nasaud
1.3.Ordonator de credite (secundar/terjiar)
Nu este cazul

1.4.Beneficiarul investi^iei
Primaria Comunei Sant, judetul Bistrita-Nasaud
2.Necesitatea $i oportunitatea obiectivului de invest^d propus
2.1.Scurta prezentare privind:

a)deficien^e ale situafiei aetuale;
Drumul comunal care face obiectul acestui proiect prezinta structura rutiera supla cu
imbracaminte din mixtura asfaltica existenta. Acostamentele sunt din piatra sparta contaminate

sau inierbate. Circulatia se desfasoara cu dificultate in prezent datorita degradarilor de
suprafata, cum ar fii fisuri, gropi, degradarile de margine sau valuriri produse in timp. Aceste
degradari de suprafata au aparut datorita conditiilor deficitare de scurgere a apelor din
precipitatii, determinate de faptul ca santurile existent sunt colmatate, la care se adauga si
podetele prezentand aceeasi problema.

Alte aspecte ce au contribuit la deterioararea structurii existente este si lispa de
consistenta a mixturii asfaltice si a capacitatii portante nesatisfacatoare traficului din ce in ce
mai agresiv. Nu sunt efectuate studii de circulatie care sa dea o imagine a traficului pe aceste
drumuri, dar din observatiile pe teren se poate spune ca el este nu este alcatuit doar din
mijloacele de transport auto ale localnicilor.
b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de invest^d;
Avantajele pe care aceasta o aduce:

-

desfasurarea traficului de mic gabarit si de mare tonaj in conditii optime, normale ;
incurajarea dezvoltarii economice zonale;

facilitatea accesului populatiei la locatiile de interes major:
acces direct in zone cu potential turistic;
c)impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de invest^d.
In situatia in care nu se vor realiza lucrari de modernizare, drumul comunal se va degrada tot

mai mult; sistemul de preluare al apelor fiind ineficient, apa ramane pe drum, cauzand aparitia
gropilor. In timp drumul va deveni impracticabil pentru autovehicule, siguranta traficului fiind
din ce in ce mai mica, consumurile de carburanti, piese de schimb, anvelope vor creste foarte

mult; riveranii prin faptul ca trebuie sa mearga prin balti si noroaie vor fi tot mai nemultumiti.
2.2.Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investifii cu aceleai funcfiuni sau funcfiuni

similare cu obiectivul de investifii propus, existente in zona, in vederea justificarii
necesitafii realizarii obiectivului de investifii propus
Drumul comunal deserveste zona rezidenjiala a comunei iSant si face legatura cu
localitatea Lunca Ilvei, astfel este necesara modernizarea acestuia pentru a permite

desfasurarea traficului in conditii optime.
Avand in vedere importanta pe care o au aceste cai de comunicatie in viata de zi cu zi
a localnicilor, modernizarea este iminenta.

Pentru rezolvarea problemelor privind caile de comunicatie si asigurarea deservirii
populatiei zonei, se propune modernizarea drumului comunal in amplasamentul studiat.

Din punct de vedere tehnic lucrarea este realizabila, iar din punct de vedere economic
la realizarea investitiei se vor avea in vedere cele mai apropiate resurse de materiale de
constructii.
2.3.Existenfa, dupa caz, a unei strategii, a mini master plan ori a unor planuri similare,

aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de invest^d
propus
Proiectul este in concordan^ cu politicile de mediu, din strategiile locale de
dezvoltare.

Proiectul este in concorda^s cu Legea 177/2015 privind calitatea in construc^, cu
prevederile legislative privind protec^ia mediului, precum i cu celelalte acte normative cu
referire directs sau indirectS la proiect.
2.4.Existen^a, dupa caz, a unor acorduri interna^ionale ale statului care obliga partea

romana la realizarea obiectivului de investifii
Nu este cazul.

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei
Obiectiv general: dezvoltarea locals in zonele rurale.
Obiective specifice:
•aducerea drumului comunal la caracteristici superioare fata de cele existente din punct
de vedere al circulafiei rutiere si pietonale;
•asigurarea unui flux al circulatiei fluent si in siguranta;
•asigurarea scurgerii apelor pluviale;
•asigurarea deplasSrii in siguranta a localnicilor cStre obiectivele economice, sociale,
turistice i culturale;
•crearea unor conditii mai bune pentru dezvoltarea economics, socials i culturalS a
comunitStii;
•dezvoltarea turismului local;
•cresterea nivelului de trai al locuitorilor;
•protectia mediului inconjurator.

3.Estimarea suportabilitalii investitiei publice
3.1. Surse identificate pentru finanfarea cheltuielilor estimate (in cazul finan(arii
nerambursabile se va menfiona programul operafional/axa corespunzatoare,

identificata)
Proiectul se doreste a fi supus finan(Srii ,in conformitate cu legisla^ia romaneasca in vigoare, din
urmatoarele surse:

Fonduri de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala
4.Informafii privind regimul juridic, economic $i tehnic al terenului $i/sau al construc^iei
existente

Din punct de vedere juridic constructiile propuse se afla in intravilanul si extravilanul
comunei $ant, judetul Bistri(a-NasSud. Amplasamentul propus pentru amplasarea constructiei
se afla in proprietatea comunei Sant.
Din punct de vedere economic, categoria de folosinta a terenului este : Drum (Dr
domeniu public), conform destinatiei stabilite prin planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului aprobate de autoritatile locale
Din punct de vedere al regimului tehnic:
•Procentul de ocupare a terenului (POT) maxim admis: existent
•Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat maxim admis: existent
•Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: ( conform REGULAMENTULUI

GENERAL DE URBANISM SI COD CIVIL, IN REGIM DE CONSTRUIRE
IZOLAT
•Aliniament terenuri fata de strazile adiacente: Conform planurilor de situatie

•

Accesele se realizeaza din: strazile si parcelele adiacente

5. Particularita^i ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investifii:
a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaja
terenului, dimensiuni in plan);
Comuna Sant situata in judetul Bistrita-Nasaud, in partea de nord-est a jude^ului, pe si
este strabatuta de drumul national DN 17D care leaga localitatiile Beclean, Nasaud, SangeorzBai si Carlibab si trece printre Muntii Rodnei si Muntii Suhard prin Pasul Rotunda. Sant este o
comuna in judetul Bistrita-Nasaud, Transilvania, Romania, formata din satele ant (re^edinta)
si Valea Mare a carei suprafata este de 115ha.
Comuna an( este situata la aprox. 650 m altitudine la poalele Varfiilui Ineu din
Mun^ii Rodnei, fiind inconjurata din toate par^ile de mun(i inalji: la nord Ineul (2279 m),
Beneul (1580,40 m), Ineupil (2212,56 m); la est Rotunda (1188,81 m), Varful Omului
(2010,2 m), Cucureasa (1778,24 m); la sud-vest muntele Cornu (1300 m).
Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Sant se ridica la 3.228
de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 3.330
de locuitori.

b)relafiile cu zone invecinate, accesuri existente i/sau cai de acces posibile;
Acesul in drumul comunal proiectat se face din drumul national DN 17D.
c)surse de poluare existente in zona;
Nu s-au identificat surse de poluare existente in zona.

d)particularita^i de relief;
Comuna an( este situata la aprox. 650 m altitudine la poalele Varfului Ineu din
Munjii Rodnei, fiind inconjurata din toate par^ile de mun(i inal(i: la nord Ineul (2279 m),
Beneul (1580,40 m), Ineujul (2212,56 m); la est Rotunda (1188,81 m), Varful Omului
(2010,2 m), Cucureasa (1778,24 m); la sud-vest muntele Cornu (1300 m).
e)nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei i posibilita(i de asigurare a utilita(ilor;
In exploatare nu sunt necesare racorduri la utilitati. Toate utilitatile necesare executiei
lucrarii vor fi facilitate de catre Primaria comunei Sant de la retelele locale contra cost pentru
firma care va castiga executarea lucrarii.

f)existenja unor eventuale re^ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;
Pe durata executiei lucrarilor se vor proteja retelele intalnite pe amplasament
(telefonie, energie electrica, apa, canalizare).

g)posibile obliga^ii de servitute;
Nu este cazul.

h) condilionari constructive determinate de starea tehnica i de sistemul constructiv al unor
construc(ii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interven^d, dupa caz;
Nu este cazul

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documenta(iilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal i regulamentul local de urbanism aferent;
Destinatia terenului pe care urmeaza a se amplasa constructia este de Drum, prin
urmare prin realizarea lucrarii nu se va schimba destinatia terenului. Proiectul va respecta

reglementarile planului urbanistic zonal.

j) existen^a de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinata; existen^a condi^ionarilor specifice in cazul existen^ei unor zone
protejate sau de protec^ie.
Nu este cazul.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investi^ii propus, din punct de vedere tehnic i
func^ional:
a)destina^ie i func^iuni;
Proiectul are ca scop sa ofere utilizatorilor drumului un confort rutier sporit si posibilitatea de
dezvoltare economica a zonei.

b)caracteristici, parametri i date tehnice specifice, preconizate;
Traseul in plan
In plan se va respecta in principiu traseul actual al strazilor. Acolo unde este posibil,
dar numai cu conditia ca terenul respectiv sa fie disponibil, se vor face corectii ale traseului,
prin retrasarea aliniamentelor si marirea razelor de racordare cu ajutorul unor curbe

progresive (pentru raze cuprinse intre valorile minime si cele curente), sau circulare, pentru
curbe cu raze mai mari decat raza recomandabila.

Curbele vor fi amenajate in functie de raza de racordare, de viteza de proiectare permisa de
traseul existent. Razele minime au fost adoptate din cauza situatiei juridice a drumului, de o
parte si alta a acestuia existand proprietati private. Strazile au fost proiectate la viteza de 25
km/h.
Profil longitudinal
La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, corectarea profilului existent al
drumului jinand seama de cotele obligate in dreptul acceselor laterale. Pentru confortul
circulatiei se va corecta pe cat posibil profilul longitudinal, dar fara a implica lucrari de
terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat si tinand cont de scurgerea apelor, astfel
incat sa se asigure evacuarea acestora in lungul drumului si apoi catre emisar.

La proiectarea liniei rosii se vor avea in vedere:
asigurarea unui confort corespunzator in circula^e;
executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc);

asigurarea scurgerii apelor;
respectarea pasului de proiectare si a razelor minime de racordare impuse de
standardele in vigoare
Profil transversal
Structura rutiera existenta se va excava pe adancimea de 45 cm-impietruire existenta
contaminata cu caracteristici tehnice necorespunzatoare.; in urma sondajelor a rezultat o

impietruire existenta pe adancimea de 65 cm, astfel ca in urma excavatiei se poate conta pe
o impietruire existenta de minim 20 cm, suficienta pentru a preveni degradarile sistemului
rutier rezultatea din actiunea inghet-dezghet.
Deoarece recent a fost realizata reteaua de canalizare si alimentare cu apa, la realizarea
sistemului rutier se va acorda atentie maxima lucrarilor executate in zona retelelor. Toate
sapaturile si compactarea umpluturilor ce se vor efectua in zonele retelelor se vor executa
manual.

Se va corecta linia profilul transversal pe tot traseul drumului, aducandu-1 la o
declivitate transversala de 2,5 %. Drumul comunal este drumu de clasa tehnica V, cu o

singura banda de circulatie.
Ca elemente geometrice se vor proiecta:

parte carosabila 4,00 m
acostamente pe o singura parte sau pe ambele parti ale drumului, cu latimi variabile;
platforma drumului 4.20-8.70m
Structura rutiera va fi formata din urmatoarele straturi:

-4 cm strat de uzura din BA16;
-5 cm strat de legatura din BAD22.4;
-15 cm strat de baza din piatra sparta impanata;

- 40 cm strat de fundatie din impietruire existenta;
Lucrari de colectare su evacuare a apelor pluviale

Lucrarile de amenajare a drumului comunal au in vedere si o rezolvare privind scurgerea si
evacuarea apelor pluviale cu descarcarea lor in zone depresionare lipsite de interes sau spre
receptorii pluviali din zona. In toate zonele in care drumul se afla in debleu sau la nivelul
terenului inconjurator se vor executa santuri din beton, rigole carosabile (inclusiv in dreptul
acceselor la proprietati) pentru asigurarea scurgerii apelor conform STAS 2916-87.
Prin amenajarea traseului drumului se va asigura si o corelare optima intre cotele de
nivelment ale drumului si cotele proprietatilor riverane de pe ambele parti astfel incat drumul
sa nu constituie obstacol in calea de scurgere si evacuare a apelor pluviale.

Intersectii si drumuri laterale
Toate intersectiile si accesele la proprietati vor fi racordate la cotele proiectate ale
drumului astfel incat accesul la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta. Drumurile

laterale se vor asflata pe o lungime de 25m de la intersectie si li se vor amenaja santurile pe
aceasta lungime. La drumurile laterale se va prevedea rigola carosabila pentru a nu impiedica
scurgerea apelor catre emisar.

Siguranta circulatiei in exploatare
Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal vor fi astfel amenajate
conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina
siguranta si confort. Pe langa aceste elemente se va prevedea semnalizare verticala prin

indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-11, respectand dimensiuniile conform STAS
1848/2-11 pe tot traseul proiectat.
Lucrari de consolidare terasamente si aparari de mal

Avand in vedere faptul ca Drumul Comunal Cartibav se desfasoara in apropierea cursului
de apa Cartibavul Mare pentru asigurarea latimii minime a platformei si a partii carosabile pe
unele sectoare de drum sunt necesare lucrari de sapatura, sau lucrari de sustinere a terasamentului

situat in rambleul drumului.
c)destina^iei/func^iunilor propuse;
Din punct de vedere functional drumul comunal va avea latimea platformei de minim
4.20m.

d)nevoi/solicitari functiona^ specifice.
La elaborarea documentatilor tehnico-economice se vor respecta STAS-urile si

reglementarile tehnice in vigoare.
•proiectarea si constructia drumurilor :
•proiectarea si constructia drumurilor :
La elaborarea documentatilor tehnico-economice se vor respecta STAS-urile, Eurocodurile si
reglementarile tehnice in vigoare.

HG 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de invest^d finantate din fonduri publice;
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin
Legea 10/1995.
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile i completarile ulterioare - toate domeniile de autorizare
Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile ulterioare
- toate domeniile de autorizare;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii i instalafii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile i completarile ulterioare
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan^ a construcfiilor, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile i completarile ulterioare
Regulamentul de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor i a construcfiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995

NE 021-2003 Normativ privind stabilirea cerinielor tehnice de calitate a drumurilor,
legate de cerin^ele utilizatorilor.
OMLPAT 31/02.10.1995 Metodologia de stabilire a categoriei de importan^ a
construc^idor.

P 91/1-2002 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari i
obiecte de construe^ pentru investi^ii realizate din fonduri publice.
PD 003/2012 Normativ privind proiectarea drumurilor forestiere
O.M.T. nr. 273/29.03.1971 Normativ departamental privind condi^iile de proiectare i
execu^e a lucrarilor de execu^e i instala^i care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice
i lucrarile anexe aferente.

OMT 43/1998 Norme privind protec^ia mediului ca urmare a impactului drum-mediu
inconjurator.

STAS 863/85 Elemente geometrice ale traseelor
Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor i pode^elor.
NE 021-2003 Normativ privind stabilirea cerinfelor tehnice de calitate a drumurilor,
legate de cerinlele utilizatorilor.
AND 600-2010 Normativ pentru amenajarea intersecfiilor la nivel pe drumuri publice.
CD 16-2000 Normativ privind condi^iile de proiectare i tehnologia de execu^e a
lucrarilor de imbracamin^i asfaltice uoare.
OMLPAT 31/02.10.1995 Metodologia de stabilire a categoriei de importan^ a
construc^ion
P 91/1-2002 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari i
obiecte de construe^ pentru invest^d realizate din fonduri publice.
Justificarea necesitafii elaborarii, dupa caz, a:
-studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de invest^d;
Nu este cazul

-expertizei tehnice i, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interven^iilor la constru^d existente;
A fost realizata expertiza tehnica pentru drumul comunal propus modernizarii.
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restric^iile i permisivitaiile
asociate cu obiectivul de invest^d, in cazul interven^iilor pe monumente istorice sau in zone protejate.
Nu este cazul
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