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 1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare strazi: Tineretului, 

Arini, Zavoi si Crangului din Municipiul Sebes 

1.2. Amplasamentul lucrarii: Municipiul Sebeş, judeţul Alba, Romania 

1.3. Titularul investitiei: Municipiul Sebeş, judeţul Alba, Romania 

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sebeş, judeţul Alba, Romania 

1.5. Elaboratorul documentatiei: SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava, Romania 

 

 

 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR 

 

2.1. Amplasamentul 

Terenul ocupat de obiectivul de investitie respectiv strazile Tineretului, Arini, Zavoi 

si Crangului situate in Municipiului Sebes, judetul Alba. 

Strazile sunt in intravilanul Municipiului Sebes fiind in proprietatea si administrarea 

Municipiului, conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului 

Sebes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    Plan de amplasare in zona 
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2.2. Situatia existenta 

Strada Tineretului 

Strada Tineretului este nemodernizată, cuprinsă intre Cartierul Valea Frumoasei şi 

strada Arini.  

Strada Tineretului se intersectează cu străzile Crangului 2 şi George Coşbuc.  

Strada are o lungime de aproximativ 420,00 m, lăţime medie de 18.0 m, şi o 

suprafaţă de 7560 mp. 

In prezent pe stradă nu există trotuare şi nu este prevăzut nici un sistem de 

colectare a apelor pluviale. Pe partea stângă (sens intrare din Cartierul Valea Frumoasei) a 

străzii există zonă verde. Deoarece pe partea stângă a existat cu ani în urmă un canal care 

în prezent este în proporţie de 80% nefuncţional, sunt amenajate accese la imobile din 

beton. 

Pe stradă există reţele edilitare şi anume: 

-reţele de apă din oţel Ol Dn 100, care trebuie înlocuită; 

-reţea de canalizare menajeră din beton Dn 200, care trebuie înlocuită; 

-reţea de gaze naturale; 

-reţea de alimentare cu energie electrică aeriană, stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de telecomunicaţii montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de televiziune montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.  

Valoarea de inventar a străzii este de 540.176,20 lei. 

 

Strada Arini 

Strada Arini se află în continuarea străzii Tineretului, se intersectează cu strada 

Mihai Eminescu şi este o stradă înfundată.  

Strada Arini este o stradă nemodernizată, fără sistem de colectare a apelor pluviale. 

In dreptul a 2 imobile sunt amenajate trotuare, de către proprietarii acestora.  

Strada are o lungime de aproximativ 90.0 m, o lăţime de 11.0 m şi o suprafaţă de 

990,00 mp. 

Pe stradă nu există reţea de alimentare cu apă. 

Pe stradă există următoarele reţele edilitare: 

-există reţea de canalizare menajeră din PVC Dn 250, doar pe o porţiune din stradă; 

-există reţea de gaze naturale; 
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-există reţea de alimentare cu energie electrică aeriană, stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-există reţele de telecomunicaţii montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-există reţele de televiziune montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.  

Valoarea de inventar a străzii este de 28.580,75 lei. 

 

Strada Zavoi 

Strada Zăvoi este cuprinsă între cartier Valea Frumoasei şi strada Crangului 2.  

Este o stradă nemodernizată, fără trotuare şi cu o rigolă din pământ pe partea 

dreaptă a străzii (sens intrare dîn cartierul Valea Frumoasei), pentru colectarea apelor 

pluviale. 

Strada are o lungime de aproximativ 220.0 m, o lăţime medie de 6.0 m şi o 

suprafaţă de 1320.00 mp. 

Pe stradă există reţele edilitare şi anume: 

-reţele de apă din oţel Ol Dn 100, care trebuie înlocuită; 

-reţea de canalizare menajeră cu tuburi din beton Dn 200, care trebuie înlocuită; 

-reţea de gaze naturale; 

-reţea de alimentare cu energie electrică aeriană, stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de telecomunicaţii montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de televiziune montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.  

Valoarea de inventar a străzii este de 75.730,99 lei. 

 

Strada Crangului 

Strada Crângului este cuprinsă între Cartierul Valea Frumoasei şi strada Mihai 

Eminescu. 

Pe jumătate din lungimea străzii ( partea dreaptă) nu există locuinţe deoarece la o 

distanţă de câţiva metri se află râul Sebeş. 

Este o stradă nemodernizată, fără trotuare şi fără sistem de colectare a apelor 

pluviale. 

 Strada are o lungime de 350.0 m, o lăţime cuprinsă între 6,00 m şi 9.00 m şi o 

suprafaţă de 3264,00 mp. Pe stradă există reţele edilitare şi anume: 

-reţele de apă din polietilenă PEHD Dn 110; 
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-reţea de canalizare menajeră din PVC Dn 200; 

-reţea de gaz metan; 

-reţea de alimentare cu energie electrică aeriană, stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de telecomunicaţii montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A.; 

-reţele de televiziune montate pe stâlpii S.C ELECTRICA S.A; 

Valoarea de inventar a străzii este de 233.218,93 lei. 

 

 

2.3. Solutia proiectata 

1. Modernizare Strada Tineretului 

 

Traseul in plan 

Lungimea totala a strazii proiectate este de 452 metri. 

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea 

traficului  si functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a strazii este III, respectiv 

conform Ordinului MT 49/1998. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 20 km/h conform STAS 10144-3/91 

datorita conditiilor existente din teren. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in 

STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care 

s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma 

proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi 

necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor 

pietonale si a spatiilor verzi. 

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au 

fost facute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau 

dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor 

necesare.  

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale 

traseului. 
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Profilul longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a 

liniei rosii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au 

mentinut cu corecturile care s-au impus.  

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de 

intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta 

accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor 

meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata sub nivelul terenului existent, cu 

corectiile care s-au impus.  

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, cuprinse intre 0.10% si 

1.34%, racordate cu raze de curbura avand valori variabile. 

 

Profilul transversal 

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente: 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu doua benzi de circulatie de 3.00 m fiecare; 

b. Trotuare pietonale, pe ambele parti ale strazii; 

c. Spatii verzi avand latime variabila, pe partea stanga a strazii, unde latimea strazii 

permite realizarea acestora. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, profil acoperis. 

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil. 

Panta transversala a spatiilor verzi este variabila, spre carosabil. 

 

Structura rutiera 

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost 

adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand urmatoarea alcatuire: 

-strat de uzura din BA16, 4 cm; 

-strat de legatura din BAD20, 6 cm; 

-strat superior de fundatie din piatra sparta, 15 cm; 

-strat inferior de fundatie din balast, 30 cm; 

-zestrea existenta, dupa scarificare, profilare si compactare. 

 

Trotuare 
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Pe ambele parti ale strazii au fost prevazute trotuare pietonale, din pavele 

prefabricate din beton (clasa C35/45), avand latimea variabila (pana la proprietati) dar 

min. 1.50 m. 

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mari, prefabricate – inspre carosabil - 

din beton C35/45 - 20x25x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand 

dimensiunile 30x15 cm) respectiv de borduri mici, prefabricate –inspre proprietati/spatii 

verzi - din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton 

C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm). 

Bordurile denivelate fata de partea carosabila vor avea o inaltime libera de 10 cm in 

cale curenta si 3 cm la accesele la proprietati. 

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea structura: 

-pavele prefabricate din beton C35/45, 6 cm; 

-strat de nisip, 5 cm; 

-fundatie din balast, 20 cm. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

La cladiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu 

beton C35/45. 

Aleea pietonala de la km 0+140, partea stanga, in lungime de 100 m si cu acces la 

strada Dorin Pavel se va pava cu pavele prefabricate din beton C35/45 de 6 cm grosime 

pe strat de nisip de 5 cm grosime si pe fundatie din balast cu grosimea de 20 cm. Pe 

mijlocul aleii se va realiza o rigola scafa pentru evacuarea apelor pluviale. Pantele 

transversale vor fi de 2% spre rigola. 

 

Spatii verzi 

Spatiile verzi au fost prevazute pe partea stanga a strazii (intre trotuarele pietonale 

si proprietati) avand latimile variabile (1,00 – 9,00 m), prevazute pe portiunile cu latimi 

suficiente. 

Spatiile verzi vor avea urmatoarea structura: 

-rulou (fasii) gazon natural; 

-umplutura pamant vegetal, 20 cm. 
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Accese la proprietati 

Accesele la proprietati se vor adapta la nivelul acceselor existente in curti. 

Lungimea acceselor la proprietati va fi egala cu lungimea portilor existente, dar min. 

5 m. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

 

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale 

Strada Tineretului se intersecteaza cu cartierul Valea Frumoasei (km 0+000), cu o 

alee pietonala (km 0+140, partea stanga), cu Str. Crangului 2 (km 0+230, partea 

dreapta), cu Str. George Cosbuc (km 0+350, partea stanga si partea dreapta), cu Str. 

Arini (km 0+452). 

La intersectia cu strazile laterale se vor realiza racordari corespunzatoare. 

Racordarea bordurilor partii carosabile la intersectia cu strazile laterale s-a realizat 

cu arce circulare avand raze stabilite functie de conditiile existente din teren pentru a se 

asigura continuitatea trotuarelor. 

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 

189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu 

handicap. 

 

Piste de biciclisti 

Conform temei de proiectare, se cerea realizarea pistelor de biciclisti, daca latimea 

strazii permite. 

In cadrul acestui proiect nu s-au prevazut piste de biciclisti. 

Conform prevederilor STAS 10144/2-91, pct. 2.5., pistele de ciclisti se prevad cand 

traficul motorizat depaseste 2000 vehicule pe zi si cand exista cel putin 1000 ciclisti pe zi 

intr-un sens sau 400 ciclisti in ora de varf intr-un sens.  

Totodata, latimea strazii nu ar permite realizarea unei piste de ciclisti de 1.00 m 

latime, cu o banda si un sens de circulatie, pe toata lungimea strazii intrucat strada se 

ingusteaza respectiv aceasta nu s-ar justifica d.p.d.v. tehnico-economic avandu-se in 

vedere categoria strazii si lungimea acesteia, intrucat nu exista fluxul enumerat anterior 

respectiv pe celelalte strazi care intersecteaza strada analizata nu exista piste de ciclisti. 
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Totodata, realizarea unei piste de biciclisti ar presupune reducerea suprafetelor 

spatiilor verzi, suprafete care sunt necesare in Municipiul Sebes. 

Justificarea realizarii unor piste de biciclisti se realizeaza in baza unor Studii de 

trafic aprofundate. 

 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale 

Apele pluviale de pe platforma strazii vor fi evacuate prin intermediul unei canalizari 

pluviale subterane care se va racorda la canalizarea pluviala de pe str. George Cosbuc si la 

canalizarea din cartierul Valea Frumoasei. 

Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, pe ambele parti 

ale strazii, langa borduri. Gurile de scurgere vor fi din PVC avand D=400 mm si vor fi 

prevazute cu depozit de sedimente si vor avea gratare de tip carosabil de tipul D400 (cu 

sistem antifurt). 

Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare care 

vor fi amplasate in apropiere. Caminele colectoare se vor realiza din elemente prefabricate 

din beton si vor avea D=800 mm si inaltime variabila in conformitate cu pantele de 

scurgere si vor fi prevazute cu placa din beton cu rama si capac carosabil de tipul D400. 

Caminele colectoare se vor amplasa la mijlocul unei benzi de circulatie pentru a se evita, 

in circulatie, trecerea rotilor autovehiculelor peste capacele caminelor creand disconfort. 

Racordurile dintre gurile de scurgere si caminele pluviale de colectare se vor realiza 

cu conducte din PVC – KG SN4 Dn=160 mm cu panta de 2%). 

Caminele pluviale de colectare se vor amplasa pe un canal colector realizat cu 

conducta din PVC – KG SN4 si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor 

pluviale ( PVC – KG SN4 Dn=400 mm). 

 

Lucrari de siguranta rutiera 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 

corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor 

de semnalizare verticala si orizontala. 
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Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a 

sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 

conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. 

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, 

conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. 

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de 

Politia Rutiera. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 

1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru 

evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 

 

Lucrari conexe 

Se va prevedea tubulatura subterana pentru amplasarea retelele electrice, de 

iluminat public si de telecomunicatii. 

Pana la realizarea investitiei de catre SC Electrica SA de montare a retelei electrice 

de pe stalpii existenti in canalizatia subterana proiectata, un numar de 5 stalpi din beton 

necesita relocare intrucat traseul strazii cu carosabil mult mai lat nu permite mentinerea 

stalpilor in locatiile existente, acestia ramanand in zona carosabila. 

Se va prevedea un sistem de iluminat modern cu stalpi metalici. 

Se vor prevedea amenajari pentru protectia mediului. 

Se va reabilita reteaua de apa. 

Se va reabilita reteaua de canalizare menajera. 
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2. Modernizare Strada Arini 

Traseul in plan 

Lungimea totala a strazii proiectate este de 101 metri. 

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea 

traficului  si functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a strazii este IV, respectiv 

conform Ordinului MT 49/1998. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 20 km/h conform STAS 10144-3/91 

datorita conditiilor existente din teren. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in 

STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care 

s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma 

proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi 

necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor 

pietonale si a spatiilor verzi. 

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au 

fost facute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau 

dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor 

necesare.  

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale 

traseului. 

 

Profilul longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a 

liniei rosii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au 

mentinut cu corecturile care s-au impus.  

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de 

intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta 

accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor 

meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata sub nivelul terenului existent, cu 

corectiile care s-au impus.  

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, cuprinse intre 0.13% si 

1.53%, racordate cu raze de curbura avand valori variabile. 
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Profilul transversal 

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente: 

Profil transversal tip 1 (de la km 0+000 pana la km 0+030) 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu doua benzi de circulatie de 3.00 m fiecare; 

b. Trotuare pietonale, pe ambele parti ale strazii; 

Profil transversal tip 2 (de la km 0+030 pana la km 0+101) 

a. Parte carosabila de 3.50 m, cu o banda de circulatie de 3.50 m; 

b. Trotuar pietonal, pe partea dreapta a strazii; 

c. Spatii verzi avand latime variabila, pe partea dreapta si stanga a strazii, unde 

latimea strazii permite realizarea acestora. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, profil acoperis in cazul 

carosabilului cu doua benzi de circulatie respectiv de 2.5% panta unica spre dreapta in 

cazul carosabilului cu o banda de circulatie. 

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil. 

Panta transversala a spatiilor verzi este variabila, spre carosabil. 

 

Structura rutiera 

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost 

adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand urmatoarea alcatuire: 

-strat de uzura din BA16, 4 cm; 

-strat de legatura din BAD20, 6 cm; 

-strat superior de fundatie din piatra sparta, 15 cm; 

-strat inferior de fundatie din balast, 30 cm; 

-zestrea existenta, dupa scarificare, profilare si compactare. 

 

Trotuare 

Trotuarul pietonal de pe partea dreapta a strazii va avea o latime variabila (pana la 

proprietati) dar min. 1.50 m. La racordarea cu trotuarul de pe strada Mihai Eminescu, 

trotuarul de pe partea dreapta va avea o latime de 0.85 m. 
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Trotuarul pietonal de pe partea stanga a strazii va avea o latime mai mica, variabila 

(pana la proprietati) de min. 0.80 m datorita ingustarii strazii. 

Trotuarele se vor realiza din pavele prefabricate din beton (clasa C35/45). 

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mari, prefabricate – inspre carosabil - 

din beton C35/45 - 20x25x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand 

dimensiunile 30x15 cm) respectiv de borduri mici, prefabricate –inspre proprietati/spatii 

verzi - din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton 

C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm). 

Bordurile denivelate fata de partea carosabila vor avea o inaltime libera de 10 cm in 

cale curenta si 3 cm la accesele la proprietati. 

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea structura: 

-pavele prefabricate din beton C35/45, 6 cm; 

-strat de nisip, 5 cm; 

-fundatie din balast, 20 cm. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

La cladiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu 

beton C35/45. 

 

Spatii verzi 

Spatiile verzi au fost prevazute pe partea stanga a strazii (intre carosabil si 

proprietati) respectiv pe partea dreapta a strazii (intre trotuarele pietonale si proprietati),  

avand latimile variabile, prevazute pe portiunile cu latimi suficiente. 

Spatiile verzi vor avea urmatoarea structura: 

-rulou (fasii) gazon natural; 

-umplutura pamant vegetal, 20 cm. 

 

Accese la proprietati 

Accesele la proprietati se vor adapta la nivelul acceselor existente in curti. 

Lungimea acceselor la proprietati va fi egala cu lungimea portilor existente, dar min. 

5 m. 
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La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

 

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale 

Strada Arini se intersecteaza cu strada Tineretului (km 0+000) si strada Mihai 

Eminescu (km 0+050, partea dreapta). 

La intersectia cu strazile laterale se vor realiza racordari corespunzatoare. 

Racordarea bordurilor partii carosabile la intersectia cu strazile laterale s-a realizat 

cu arce circulare avand raze stabilite functie de conditiile existente din teren pentru a se 

asigura continuitatea trotuarelor. 

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 

189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu 

handicap. 

 

Piste de biciclisti 

Conform temei de proiectare, se cerea realizarea pistelor de biciclisti, daca latimea 

strazii permite. 

In cadrul acestui proiect nu s-au prevazut piste de biciclisti intrucat latimea strazii 

nu permite realizarea acestora. 

 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale 

Apele pluviale de pe platforma strazii vor fi evacuate prin intermediul unei canalizari 

pluviale subterane care se va racorda la canalizarea pluviala de pe str. Mihai Eminescu. 

De la km 0+000 pana la km 0+040 apele pluviale vor fi dirijate spre gura de 

scurgere existenta de pe partea dreapta de la intersectia cu str. Mihai Eminescu (km 

0+040).  

La km 0+076, partea dreapta se va realiza o gura de scurgere care va prelua apele 

de la km 0+060 pana la km 0+101 si le va descarca in caminul colector de pe strada Mihai 

Eminescu. 

 

Lucrari de siguranta rutiera 
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Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 

corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor 

de semnalizare verticala si orizontala. 

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a 

sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 

conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. 

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, 

conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. 

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de 

Politia Rutiera. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 

1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru 

evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 

 

Lucrari conexe 

Se va prevedea tubulatura subterana pentru amplasarea retelele electrice, de 

iluminat public si de telecomunicatii. 

Se va prevedea un sistem de iluminat modern cu stalpi metalici. 

Se vor prevedea amenajari pentru protectia mediului. 

Se va exinde reteaua de apa. 

Se va extinde reteaua de canalizare menajera. 
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3. Modernizare Strada Zavoi 

Traseul in plan 

Lungimea totala a strazii proiectate este de 226 metri. 

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea 

traficului  si functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a strazii este III, respectiv 

conform Ordinului MT 49/1998. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 20 km/h conform STAS 10144-3/91 

datorita conditiilor existente din teren. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in 

STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care 

s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma 

proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi 

necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor 

pietonale si a spatiilor verzi. 

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au 

fost facute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau 

dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor 

necesare.  

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale 

traseului. 

 

Profilul longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a 

liniei rosii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au 

mentinut cu corecturile care s-au impus.  

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de 

intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta 

accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor 

meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata sub nivelul terenului existent, cu 

corectiile care s-au impus.  

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, cuprinse intre 0.19% si 

1.89%, racordate cu raze de curbura avand valori variabile. 
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Profilul transversal 

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente: 

a. Parte carosabila de 3.50 m, cu o banda de circulatie de 3.50 m; 

b. Trotuare pietonale, pe ambele parti ale strazii a strazii; 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta. 

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil. 

 

Structura rutiera 

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost 

adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand urmatoarea alcatuire: 

-strat de uzura din BA16, 4 cm; 

-strat de legatura din BAD20, 6 cm; 

-strat superior de fundatie din piatra sparta, 15 cm; 

-strat inferior de fundatie din balast, 30 cm; 

-zestrea existenta, dupa scarificare, profilare si compactare. 

 

Trotuare 

Trotuarul pietonal de pe partea stanga a strazii va avea o latime variabila (pana la 

proprietati) dar min. 1.20 m, cu ingustare la 1.00 m in zona km 0+070 datorita ingustarii 

strazii. Trotuarul se va ingusta si la intersectia cu strada Crangului 2. 

Trotuarul pietonal de pe partea dreapta a strazii va avea o latime mai mica, 

variabila (pana la proprietati) datorita ingustarii strazii. 

Trotuarele se vor realiza din pavele prefabricate din beton (clasa C35/45). 

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mari, prefabricate – inspre carosabil - 

din beton C35/45 - 20x25x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand 

dimensiunile 30x15 cm) respectiv de borduri mici, prefabricate –inspre proprietati/spatii 

verzi - din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton 

C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm). 

Bordurile denivelate fata de partea carosabila vor avea o inaltime libera de 10 cm in 

cale curenta si 3 cm la accesele la proprietati. 

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea structura: 
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-pavele prefabricate din beton C35/45, 6 cm; 

-strat de nisip, 5 cm; 

-fundatie din balast, 20 cm. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

La cladiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu 

beton C35/45. 

 

Spatii verzi 

Datorita strazii inguste nu s-u prevazut spatii verzi. 

 

Accese la proprietati 

Accesele la proprietati se vor adapta la nivelul acceselor existente in curti. 

Lungimea acceselor la proprietati va fi egala cu lungimea portilor existente, dar min. 

5 m. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

 

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale 

Strada Zavoi se intersecteaza cu cartierul Valea Frumoasei (km 0+000) si strada 

Crangului 2 (km 0+226). 

La intersectia cu strazile laterale se vor realiza racordari corespunzatoare. 

Racordarea bordurilor partii carosabile la intersectia cu strazile laterale s-a realizat 

cu arce circulare avand raze stabilite functie de conditiile existente din teren pentru a se 

asigura continuitatea trotuarelor. 

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 

189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu 

handicap. 

 

Piste de biciclisti 

Conform temei de proiectare, se cerea realizarea pistelor de biciclisti, daca latimea 

strazii permite. 
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In cadrul acestui proiect nu s-au prevazut piste de biciclisti intrucat latimea strazii 

nu permite realizarea acestora. 

 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale 

Apele pluviale de pe platforma strazii vor fi evacuate prin intermediul unei canalizari 

pluviale subterane care se va racorda la canalizarea pluviala din cartierul Valea Frumoasei. 

Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, pe partea dreapta 

a strazii, langa borduri. Gurile de scurgere vor fi din PVC avand D=400 mm si vor fi 

prevazute cu depozit de sedimente si vor avea gratare de tip carosabil de tipul D400 (cu 

sistem antifurt). 

Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare care 

vor fi amplasate in apropiere. Caminele colectoare se vor realiza din elemente prefabricate 

din beton si vor avea D=800 mm si inaltime variabila in conformitate cu pantele de 

scurgere si vor fi prevazute cu placa din beton cu rama si capac carosabil de tipul D400. 

Caminele colectoare se vor amplasa la mijlocul unei benzi de circulatie pentru a se evita, 

in circulatie, trecerea rotilor autovehiculelor peste capacele caminelor creand disconfort. 

Racordurile dintre gurile de scurgere si caminele pluviale de colectare se vor realiza 

cu conducte din PVC – KG SN4 Dn=160 mm cu panta de 2%). 

Caminele pluviale de colectare se vor amplasa pe un canal colector realizat cu 

conducta din PVC – KG SN4 si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor 

pluviale ( PVC – KG SN4 Dn=400 mm). 

 

Lucrari de siguranta rutiera 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 

corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor 

de semnalizare verticala si orizontala. 

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a 

sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 

conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. 

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, 

conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. 
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Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de 

Politia Rutiera. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 

1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru 

evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 

 

Lucrari conexe 

Se va prevedea tubulatura subterana pentru amplasarea retelele electrice, de 

iluminat public si de telecomunicatii. 

Se va prevedea un sistem de iluminat modern cu stalpi metalici. 

Se va reabilita reteaua de apa. 

Se va reabilita reteaua de canalizare menajera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modernizare Strada Crangului 

Traseul in plan 
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Lungimea totala a strazii proiectate este de 348 metri. 

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea 

traficului  si functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a strazii este IV, respectiv 

conform Ordinului MT 49/1998. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 20 km/h conform STAS 10144-3/91 

datorita conditiilor existente din teren. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in 

STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care 

s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma 

proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi 

necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor 

pietonale si a spatiilor verzi. 

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au 

fost facute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau 

dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor 

necesare.  

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale 

traseului. 

 

Profilul longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a 

liniei rosii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au 

mentinut cu corecturile care s-au impus.  

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de 

intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta 

accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor 

meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata sub nivelul terenului existent, cu 

corectiile care s-au impus.  

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, cuprinse intre 0.13% si 

3.79%, racordate cu raze de curbura avand valori variabile. 

 

Profilul transversal 
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In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente: 

Profil transversal tip 1 (de la km 0+000 pana la km 0+200) 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu doua benzi de circulatie de 3.00 m fiecare; 

b. Trotuare pietonale, pe ambele parti ale strazii; 

Profil transversal tip 2 (de la km 0+200 pana la km 0+340) 

a. Parte carosabila de 3.50 m, cu o banda de circulatie de 3.50 m; 

b. Trotuar pietonal, pe partea dreapta a strazii; 

c. Spatii verzi avand latime variabila, pe partea dreapta si stanga a strazii, unde 

latimea strazii permite realizarea acestora. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta in 

cazul carosabilului cu doua benzi de circulatie respectiv de 2.5% panta unica spre stanga 

in cazul carosabilului cu o banda de circulatie. 

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil. 

Panta transversala a spatiilor verzi este variabila, spre carosabil. 

 

Structura rutiera 

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost 

adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand urmatoarea alcatuire: 

-strat de uzura din BA16, 4 cm; 

-strat de legatura din BAD20, 6 cm; 

-strat superior de fundatie din piatra sparta, 15 cm; 

-strat inferior de fundatie din balast, 30 cm; 

-zestrea existenta, dupa scarificare, profilare si compactare. 

 

Trotuare 

Trotuarul pietonal de pe partea stanga a strazii va avea o latime variabila (pana la 

proprietati) de min. 1.20 m. 

Trotuarul pietonal de pe partea dreapta a strazii va avea o latime mai mica, 

variabila (pana la proprietati) datorita ingustarii strazii. 

Trotuarele se vor realiza din pavele prefabricate din beton (clasa C35/45). 
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Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mari, prefabricate – inspre carosabil - 

din beton C35/45 - 20x25x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand 

dimensiunile 30x15 cm) respectiv de borduri mici, prefabricate –inspre proprietati/spatii 

verzi - din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton 

C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm). 

Bordurile denivelate fata de partea carosabila vor avea o inaltime libera de 10 cm in 

cale curenta si 3 cm la accesele la proprietati. 

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea structura: 

-pavele prefabricate din beton C35/45, 6 cm; 

-strat de nisip, 5 cm; 

-fundatie din balast, 20 cm. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

La cladiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu 

beton C35/45. 

 

Spatii verzi 

Spatiile verzi au fost prevazute pe partea stanga a strazii (intre trotuarele pietonale 

si proprietati) si pe partea dreapta a strazii (intre carosabil si proprietati), de la km 0+000 

pana la km 0+150, avand latimile variabile, prevazute pe portiunile cu latimi suficiente. 

Spatiile verzi vor avea urmatoarea structura: 

-rulou (fasii) gazon natural; 

-umplutura pamant vegetal, 20 cm. 

 

Accese la proprietati 

Accesele la proprietati se vor adapta la nivelul acceselor existente in curti. 

Lungimea acceselor la proprietati va fi egala cu lungimea portilor existente, dar min. 

5 m. 

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea 

de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 25 cm. 

 

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale 
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Strada Crangului se intersecteaza cu cartierul Valea Frumoasei (km 0+000) si 

strada Mihai Eminescu (km 0+348). 

La intersectia cu strazile laterale se vor realiza racordari corespunzatoare. 

Racordarea bordurilor partii carosabile la intersectia cu strazile laterale s-a realizat 

cu arce circulare avand raze stabilite functie de conditiile existente din teren pentru a se 

asigura continuitatea trotuarelor. 

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 

189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu 

handicap. 

 

Piste de biciclisti 

Conform temei de proiectare, se cerea realizarea pistelor de biciclisti, daca latimea 

strazii permite. 

In cadrul acestui proiect nu s-au prevazut piste de biciclisti intrucat latimea strazii 

nu permite realizarea acestora. 

 

Parcari. Locuri de recreere 

Pe partea dreapta a strazii, in vecinatatea cartierului Valea Frumoasei, km 0+000 s-

a prevazut o parcare cu 10 locuri, avand o lungime de 25 m si o latime de 5 m. 

La km 0+030, partea dreapta s-a prevazut un loc de recreere compus din doua 

zone amenajate, cu forma circulara cu diametru de 6 m, cu imbracamintea din pavele 

prefabricate din beton  si dotate cu cate 3 banci si un cos de gunoi. 

 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale 

Apele pluviale de pe platforma strazii vor fi evacuate prin intermediul unei canalizari 

pluviale subterane care se va racorda la canalizarea pluviala din cartierul Valea Frumoasei. 

Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, langa borduri. 

Gurile de scurgere vor fi din PVC avand D=400 mm si vor fi prevazute cu depozit de 

sedimente si vor avea gratare de tip carosabil de tipul D400 (cu sistem antifurt). 

Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare care 

vor fi amplasate in apropiere. Caminele colectoare se vor realiza din elemente prefabricate 

din beton si vor avea D=800 mm si inaltime variabila in conformitate cu pantele de 
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scurgere si vor fi prevazute cu placa din beton cu rama si capac carosabil de tipul D400. 

Caminele colectoare se vor amplasa la mijlocul unei benzi de circulatie pentru a se evita, 

in circulatie, trecerea rotilor autovehiculelor peste capacele caminelor creand disconfort. 

Racordurile dintre gurile de scurgere si caminele pluviale de colectare se vor realiza 

cu conducte din PVC – KG SN4 Dn=160 mm cu panta de 2%). 

Caminele pluviale de colectare se vor amplasa pe un canal colector realizat cu 

conducta din PVC – KG SN4 si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor 

pluviale ( PVC – KG SN4 Dn=400 mm). 

 

Lucrari de siguranta rutiera 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 

corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor 

de semnalizare verticala si orizontala. 

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a 

sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 

conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. 

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, 

conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. 

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de 

Politia Rutiera. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 

1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru 

evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 

 

Lucrari conexe 

Se va prevedea tubulatura subterana pentru amplasarea retelele electrice, de 

iluminat public si de telecomunicatii. 
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Se va prevedea un sistem de iluminat modern cu stalpi metalici. 

 

 
 

Intocmit, 

ing. Vasile Franciuc 
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