NOTA CONCEPTUALA
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii

„AMENAJARE ACCESES Şl PASARELE PIETONALE PE STRADA COBĂŞEL Şl
CÂRŢIBUŞ, ÎN COMUNA ŞANŢ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD"
1.2.Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Comunei Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)
Nu este cazul
1.4.Beneficiarul investiţiei
Primăria Comunei Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud
2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1. Scurtă prezentare privind:

a)deficienţe ale situaţiei actuale;
Pasarelele sunt lucrări de artă care asigură circulaţia pietonilor, a vehiculelor trase
sau împinse cu mâna şi a bicicliştilor peste un drum, cale ferată, strada, curs de apă
sau alt obstacol. încărcările de calcul pentru pasarele sunt aceleaşi ca şi pentru
poduri, cu excepţia convoaielor rutiere şi sunt reglementate în Eurocod 1 SR EN
1991-2-Acţiuni asupra structurilor.
Execuţia pasarelelor se face pe bază de proiecte întocmite de unităţi specializate de
proiectare şi se aprobă de către beneficiar.
Pasarelele pot fi metalice, beton armat monolit sau beton armat prefabricat. Părţile
componente ale pasarelelor şi pasajelor, se execută după aceleaşi reguli ca şi pentru
poduri.
Prin realizarea proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, atât auto
cat si pietonal, pe străzile Cobăsel si Cartibus. Datorita pasarelei pietonale, se va
putea realiza partea carosabila conform standardelor in vigoare,cu o latime suficienta
de circulaţie,iar pietonii vor circula in deplina siguranţa
b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte pozitive:
eliminarea riscului de accidente datorat circulaţiei pe platforma drumului
pe sectorul din localitatea Şanţ.
Facilitarea accesului pietonal la gospodarii şi spre centrul comunei
Accesibilizarea zonelor pentru turişti.

c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.

Prin nerealizarea investiţiei riscul accidentelor se va menţine ridicat pe sectoarele de
drum fara accesele pietonale amenajate.
2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în

vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus
Prin realizarea proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, atât auto
cat si pietonal. Datorita pasarelei pietonale, se va realiza partea carosabilă conform
standardelor in vigoare, cu o latime suficienta de circulaţie, iar pietonii vor circula in
deplina siguranţa.
2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui maşter plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra
obiectivul de investiţii propus
Nu este cazul.
2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă
partea română la realizarea obiectivului de investiţii
Nu este cazul.
2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
Prin amenajarea acceselor pietonale in comuna Şanţ, jud.Bistriţa-Năsăud vor atinge
următoarele obiective:
o creşterea confortului pentru locuitorii comunei;
o îmbunătăţirea competitivităţii economice locale;
o

Diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului
de trai în zonele rurale;

o îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei prin îmbunătăţirea condiţiilor
de locuit pentru locuitorii deserviţi;
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea
altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii,
inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi
acordurilor prevăzute de lege
Cheltuielile estimate pentru elaborarea proiectului tehnic sunt de 40.000 lei fara TVA.
3.2.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare,

identificată)

Prezentul proiect poate fi supus finanţării în conformitate cu legislaţia românească în
vigoare, din următoarele surse:
•Fonduri de la bugetul local;
•Fonduri de la bugetul de stat;
•Credite bancare;
•Credite externe garantate sau contractate de stat;
•Fonduri externe nerambursabile;
•Alte surse legal constituite.

4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente
Din punct de vedere juridic construcţiile propuse se afla in intravilanul comunei Şanţ,
judeţul Bistriţa-Năsăud. Amplasamentul propus pentru amplasarea construcţiei se
afla in proprietatea comunei Şanţ.
Din punct de vedere economic, categoria de folosinţa a terenului este conform
destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate de
autorităţile locale.
Din punct de vedere al regimului tehnic:
•Distantele

construcţiilor

fata

de

proprietăţile

vecine:

conform

REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM SI COD CIVIL
•Accesele se realizează din: străzile si parcelele adiacente
5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investiţii:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
Comuna Şanţ se afla in nord-estul judeţului Bistriţa-Năsăud, la 72 km de Bistriţa şi 20 km de
Sângeorz-Băi
Comuna este alcătuita din: localitatea Şanţ(resedinta comunei) si Valea Mare. Are o suprafaţa
totala de 26,769 ha si un număr de 3330 de locuitori.
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Teritoriul administrativ al comunei se învecinează :
•la est - cu comuna Cârlibaba si comuna Coşna
•la sud - cu comuna llva Mare
•la vest - cu comuna Rodna

•

nord - cu comuna Borşa

Accesul la amplasamente se realizează pe drumul naţional DN17D, drumul comunal DC 44
precum si pe reţeaua de drumuri de interes local.
c)surse de poluare existente în zonă;
Nu s-au identificat surse de poluare existente in zona .

d)particularităţi de relief;
Comuna Şanţ este situată la aprox. 650 m altitudine la poalele Vârfului Ineu din
Munţii Rodnei, fiind înconjurată din toate părţile de munţi înalţi: la nord Ineul (2279
m), Beneşul (1580,40 m), Ineuţul (2212,56 m); la est Rotunda (1188,81 m), Vârful
Omului (2010,2 m), Cucureasa (1778,24 m); la sud-vest muntele Cornu (1300 m),
etc. Aceşti munţi formează o cunună tăiată de văi şi constituie un scut puternic, ceea
ce face ca temperatura să fie moderată şi comuna să fie mai puţin expusă vânturilor
şi furtunilor. Suprafaţa vetrei satului este de 99 ha la care se adaugă satul Valea
Mare cu 16 ha.
Fiind inconjurata de munţi, comuna Şanţ sa fie mai puţin expusa vânturilor si
furtunilor. In comuna Şanţ este o temperatura moderata.
Comuna Şanţ este situata pe raza Judeţului Bistrita-Nasaud si din punct de vedere
seismic, perimetrul cercetat se încadrează în zona de intensitate seismica F, potrivit
normativului P100/2013, cu un coeficient al acceleraţiei seismice ag=0,10 şi o
perioadă de colţ Tc=0,7.

e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
în ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, localitatea Şanţ este străbătută de
drumul naţional DN17D si drumul comunal DC 44.
Cu privire la alimentarea cu apă, beneficiarul deţine un sistem de alimentare cu apă
în sistem centralizat.
Cu privire la reţeaua de canalizare, beneficiarul deţine un sistem de canalizare.
Sistemul de canalizare existent cuprinde intreaga comuna.
Comuna este în întregime electrificată.
Există acoperire atât pentru telefonia fixă, cât şi pentru telefonia mobilă.
f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Nu este cazul

g)posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de
intervenţii, după caz;
Nu este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de
urbanism aferent;
Prin realizarea lucrării nu se va schimba destinaţia terenului. Proiectul va respecta
reglementările planului urbanistic zonal.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
Nu este cazul.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic

şi funcţional:
a)destinaţie şi funcţiuni;
Proiectul vizează creşterea siguranţei circulaţiei prin extinderea si modernizarea cailor
de acces pietonale si prevenirea stagnării apelor.
b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2015 (10/1995) şi a HG nr. 766/1997,
lucrările proiectate sunt de categoria C de importanţă.
Lucrările se încadrează în categoria de importanţă normala „C" conform H.G. nr.

766/1997 şi au clasa de importanţă „III" conform STAS 10100/2000.
Se propune realizarea următoarelor lucrări:
Pasarela proiectată va fi realizat pe amplasamentul zidurilor de apărare din beton armat, in
consola. Va fi executata pe grinzi metalice tip P01-UPN120,de lungime L=1,35m, susţinuta
de montanţi tip TP 50x5, L=0,85m, inclinati la 45 grade, iar prinderea in beton se va realiza
prin plăcute metalice si ancore de beton M18, L= 140mm. Peste profilele metalice, in lungul
pasarelei se vor monta 3 grinzi de lemn 15x15cm iar peste ele se va monta podina din dulapi
de lemn de 10x5cm, cu spaţiu de 1-2 cm intre fiecare,atât pentru aspect,cat si pentru
scurgerea apelor meteorice.Se vor prevedea balustrazi pe structura metalica tip TP50x5
L=1,00m, cu minim 3 rânduri de sipci de lemn, la distanta egala, iar la partea superioara,
mana curenta din lemn, sipca 5x1 Ocm,fiecare prinsa cu şuruburi autoforante. Pentru o mai
buna conlucrare intre grinzile de susţinere transversale si profilele metalice din mana
curenta, se vor folosi corniere metalice tip L si şuruburi M12,L=80mm,care vor ajuta la

rigidizarea celor doua profile. înainte de montare, elementele din lemn vor fi tratata cu soluţii
de conservare. In cazul elementelor de metal se vor folosi soluţii si vopsele anticorozive.
Accesele care se vor executa vor fi sub forma unor podeţe din lemn, pe structura
metalica. Proiectantul va efectua ridicările topografice pe propria cheltuiala pentru a putea sa
identifice exact dimensiunile si poziţia acestora. In partea cu drumul nou proiectat, se vor
executa ziduri de sprijin din beton armat, iar in partea spre proprietăţi, partea stânga a
paraului Cabusel si Cartibusu, pe o fundaţie din beton adaptata condiţiilor de relief specific
fiecărui acces. Structura de rezistenta a podului va fi formata din grinzi metalice tip IPN-300
solidarizate cu antretoaze din profil metallic tip UPN-120,iar peste acestea dulapi de lemn de
15x20 cm, cu spati pentru aspect si scurgerea apelor meteorice. Se vor prevedea de
asemenea balustrazi pe structura de lemn, cu minim 3 rânduri de sipci de lemn, la distanta
egala, iar la partea superioara, mana curenta din lemn, sipca 5x1 Ocm,fiecare prinsa cu
şuruburi autoforante.

c)destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Amenajare acceses şi pasarele pietonale pe strada Cobăşel şi Cârţibuş
d)nevoi/solicitări funcţionale specifice.
La elaborarea documentaţilor tehnico-economice se vor respecta STAS-urile,
Eurocodurile si reglementările tehnice in vigoare.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
-studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
Nu este cazul
-expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri
sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii
existente;
Nu este cazul
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice
sau în zone protejate.
Nu este cazul

întocmit
Radu Anca Florina

