NOTA CONCEPTUALA
1.Informatii generale privind obiectivul de investi^ii propus
1.1.Denumirea obiectivului de investi^ii

,,MODERNIZARE TROTUARE SI DISPOZITIVE DE EVACUARE A APELOR

PLUVIALE IN LOCALITATEA SANT, COMUNA SANT JUDETUL BISTRITANASAUD"
1.2.Ordonator principal de credite/investitor
Primaria Comunei Sant, judetul Bistrita-Nasaud
1.3.Ordonator de credite (secundar/ter|iar)
Nu este cazul
1.4.Beneficiarul investitiei
Primaria Comunei Sant, judetul Bistrita-Nasaud
2.Necesitatea i oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurta prezentare privind:
a)deficiente ale situa|iei actuale;
In prezent in localitatea Sant dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale
in lungul drumului national DN17D ce strabate localitatea sunt colmatate sau pe
anumite sectoare inexistente. Acestea consta in santuri neprotejate, santuri protejate
cu beton sau rigole. De-a lungul timpului anumite sectoare de santuri s-au adancit, iar
la accesul apei in podetele transversale apa balteste si se infiltreaza Tn corpul
drumului. O alta deficienta o reprezinta colmatarea in timp a santurilor, datorata
neasigurarii scurgerii corespunzatoare apelor pe anumite sectoare.
Trotuarele sunt neamenajate pe majoritatea tronsoanelor de drumuri de interes local
cat si Tn lungul drumului national DN17D.
In ceea ce priveste circulatia pietonala, pe sectoarele fara trotuare, se desfasoara
direct pe acostamentele drumului ridicand riscul accidentelor. Din punct de vedere al
sigurantei circulatiei, lipsa trotuarelor reprezinta o problema majora in zonele rurale,
incluzand comuna Sant.
Sectoarele paralele cu drumul national Tn dreptul gospodariilor din localitatea Sant nu
au fost amenajate Tmpreuna cu drumul.

b)efectui pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Realizarea investitiei va avea urmatoarele efecte pozitive:
•

eliminarea

riscului de accidente datorat circulatiei pe platforma

drumuluinational DN17D pe sectorul din localitatea Sant.

Imbunatatirea conditiilor de scurgere pentru apele meteorice de pe acest
sector al drumului national DN17D unde scurgerea apelor este in prezent
neamenajata
•Facilitarea accesului pietonal la gospodarii si spre centrul comunei
Accesibilizarea zonelor pentru turisti.

c) impactul negativ previzionat Tn cazul nerealizarii obiectivului de investitii.
Prin nerealizarea investitiei riscul accidentelor se va mentine ridicat pe sectoarele de
drum fara trotuare amenajate.
Stagnarea apelor si colmatarea santurilor va ramane Tn continuare o problema pentru
localnici.

2.2.Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleai functiuni sau
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente Tn zona, Tn
vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus
Avand Tn vedere ca pe sectoarele paralele cu drumul national trotuarele nu exista,
alinierea la standarde europene a zonelor din mediul rural justifica necesitatea
realizarii investitiei.Prin realizarea investitiei si indeplinirea obiectivelor se va asigura
continuitatea trotuarelor si dispozitivelor de colectare ale apelor pluviale.
2.3.Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, Tn cadrul carora se poate Tncadra

obiectivul de investitii propus
Nu este cazul.

2.4.Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga
partea romana la realizarea obiectivului de investitii
Nu este cazul.

2.5.Objective generate, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Prin extinderea trotuarelor si dispozitivelor de colectare ale apelor in comuna Sant,
jud.Bistrita-Nasaudvor atinge urmatoarele objective:
•Din punct de vedere economic:
o Reducerea cheltuielilor de intretinere a dispozitivelor de colectare ape pluviale
o Tmbunatatirea competitivitatii economice locale;
•Din punct de vedere social:

o Asigurarea sigirantei circulatiei pe sectoarele de drum avand trotuare
neamenajate
o cresterea confortului pentru locuitorii comunei;
o Diminuarea tendintelor de declin social si economic si Tmbunatatirea nivelului
de trai in zonele rurale;
o Imbunatatirea standardelor de via^a ale populatiei prin Tmbunatafirea
condifiilor de locuit pentru locuitorii deserviti;
•

Asupra mediului:
o reducerea poluarii mediului prin prevenirea infiltrarii apelor ce stagneaza
provenite de pe partea carosabila;

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investi^ie, precum i pentru elaborarea
altor studii de specialitate Tn funcfie de specificul obiectivului de investi|ii,
inclusiv cheltuielile necesare pentru ob^inerea avizelor, autoriza^iilor

i

acordurilor prevazute de lege
Cheltuielile estimate pentru elaborarea Studiului de fezabilitate sunt de 60.000 lei.
Cheltuielile estimate pentru studiile de specialitate sunt de 20.000 lei.
3.2.Surse identificate pentru finan^area cheltuielilor estimate (Tn cazul finan^arii
nerambursabile se va men^iona programul opera^ional/axa corespunzatoare,

identificata)
Prezentul proiect poate fi supus finantarii Tn conformitate cu legislatia romaneasca Tn
vigoare, din urmatoarele surse:
•Fonduri de la bugetul de stat;
•Credite bancare;
•Credite externe garantate sau contractate de stat;
•Fonduri externe nerambursabile;
•Alte surse legal constituite.

4.Informafii privind regimul juridic, economic i tehnic al terenului i/sau al
constructiei existente
Din punct de vedere juridic constructiile propuse se afla in intravilanulcomunei Sant,
judetul Bistrita-Nasaud. Amplasamentul propus pentru amplasarea constructiei se
afla in proprietatea comunei Sant.
Din punct de vedere economic, categoria de folosinta a terenului este conform
destinatiei stabilite prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate de
autoritatile locale.
Din punct de vedere al regimului tehnic:
•Distantele

constructiilor

fata

de

proprietatile

vecine:

conform

REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM SI COD CIVIL
•Accesele se realizeaza din: strazile si parcelele adiacente
5.Particularit^ ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:
a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni fn plan);
Comuna Sant se afla in nord-estul judetului Bistrifa-Nasaud, la 72 km de Bistrita i 20 km de
Sangeorz-Bai
Comuna este alcatuita din: localitatea Sant(resedinta comunei) si Valea Mare. Are o suprafata
totala de 26,769 ha si un numar de 3330 de locuitori.
b)relatiile cu zone fnvecinate, accesuri existente i/sau cai de acces posibile;
Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza :
•la est - cu comuna Carlibaba si comuna Cosna
•la sud - cu comuna llva Mare
•la vest - cu comuna Rodna
•nord - cu comuna Borsa
Accesul la amplasamente se realizeaza pe drumul national DN17D, drumul comunal DC 44
precum si pe reteaua de drumuri de interes local.
c)surse de poluare existente Tn zona;
Nu s-au identificat surse de poluare existente in zona .

d)particularit^ de relief;
Comuna an^ este situata la aprox. 650 m altitudine la poalele Varfului Ineu din
Muntii Rodnei, fiind Tnconjurata din toate par^le de mun|i inal|i: la nord Ineul (2279

m), Beneul (1580,40 m), Ineu^ul (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),
etc. Aceti munti formeaza o cununa taiata de vai i constituie un scut puternic, ceea
ce face ca temperatura sa fie moderata i comuna sa fie mai pu^in expusa vanturilor
i furtunilor. Suprafafa vetrei satului este de 99 ha la care se adauga satul Valea
Mare cu 16 ha.
Fiind inconjurata de munti, comuna Sant sa fie mai putin expusa vanturilor si
furtunilor. In comuna Sant este o temperatura moderata.
Comuna Sant este situata pe raza Judefului Bistrita-Nasaud si din punct de vedere
seismic, perimetrul cercetat se fncadreaza in zona de intensitate seismica F, potrivit
normativului P100/2013, cu un coeficient al accelerafiei seismice ag=0,10 i o
perioada de coif Tc=0,7.
e)nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei i posibilitati de asigurare a utilitafilor;
In ceea ce privete infrastructura de drumuri, localitateaSanf este strabatuta de
drumul nationalDN17D si drumul comunal DC 44.
Cu privire la alimentarea cu apa, beneficiarul de^ine un sistem de alimentare cu apa
in sistem centralizat.
Cu privire la reteaua de canalizare, beneficiarul define un sistem de canalizare.
Sistemul de canalizare existent cuprinde intreaga comuna.
Comuna este in fntregime electrificata.
Exista acoperire atat pentru telefonia fixa, cat i pentru telefonia mobila.
f)existenfa unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, fn masura in care pot fi identificate;
Pe amplasament exista retele edilitare ce necesita protejare in timpul executiei,
respectiv reteaua de alimentare cu apa si reteaua de canalizare.

g)posibile obligafii de servitute;
Nu este cazul.
h) condifionari constructive determinate de starea tehnica i de sistemul constructiv al
unor construcfii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de
intervenfii, dupa caz;
La realizarea lucrarii se vor avea in vedere protejarea conductelor de alimentare cu
apa existente prin anuntarea in prealabil a administratorului retelei pentru
identificarea traseului conductelor. In caz de avarie se va anunta administratorul
retelelor pentru luarea masurilor de remediere.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentapor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal i regulamentul local de
urbanism aferent;
Prin realizarea lucrarii nu se va schimba destinatia terenului. Proiectul va respecta
reglementarile planului urbanistic zonal.
j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau Tn zona imediat invecinata; existenfa conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.
Nu este cazul.
6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic
i functional:

a)destinatie i func|iuni;
Proiectul vizeaza cresterea sigurantei circulatiei prin extinderea si modernizarea cailor
de acces pietonale si prevenirea stagnarii apelor prin extinderea si modernizarea
dispozitivelor de colectare a apelor pluviale.
b)caracteristici, parametri i date tehnice specifice, preconizate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2015 (10/1995) i a HG nr. 766/1997,
lucrarile proiectate sunt de categoria C de importanta.
Lucrarile se incadreaza in categoria de importanta normala ,,C" conform H.G. nr.
766/1997 si au clasa de importanta ,,lll" conform STAS 10100/2000, iar exigentele de
calitate sunt: A4, B2 si D, respectiv Is pentru reteaua pluviala.
Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:
•Amenajaresuprafetetrotuaresi zone adiacentetrotuarelor
•Reteacanalizarepluviala
•Infrastructurapentruretele
•Mobilier urban:
•Bancute de odihna
•Cosuri de gunoi
•Cismele

c)destinatiei/functiunilor propuse;
Modemizare si extindere trotuare si dispozitive de colectare a apelor pluviale

d) nevoi/solicitari functiona^ specifice.
La elaborarea documentatilor tehnico-economice se vor respecta STAS-urile,
Eurocodurile si reglementarile tehnice in vigoare.

7. Justificarea necesitafii elaborarii, dupa caz, a:
-studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii;
Nu este cazul
-expertizei tehnice i, dupa caz, a auditului energetic oh a altor studii de specialitate, audituri
sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la construc^
existente;
Nu este cazul
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricti^e i
permisivitafile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice
sau in zone protejate.
Nu este cazul

Intocmit
Radu Anca Fiorina

