
OROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR._____ 
Din 25.10.2017 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 60794125. 1 O. 201 7 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  de îndată, în data de 

10 	2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 60795125. 10.201 7 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr. 60 796/25. 1 0. 201 7 

- raportul/rapoartele de avizare alIale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 
În baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările si 
completările ulterioare; 

- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.125 din Legea nr.215/2001 
republicată  în 2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. LSe aprobă  indicatorii tehrico - economici pentru obiectivul Modernizarea străzi în 
municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I, conform anexei 1 ce face parte integrant ă  
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grij a Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
	

SECRETAR UAT 

Martin Cristinel Mihai 
	

jr. Fotache Va1eica 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
din 	15 / 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 

durabil ă  a economîei locale si a imbun ă tăţ irii calităţ ii vieţ ii cetăţenilor. Realizat ă  din 

iniţ iativa UATTecuci, strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de 

cetăţeni,func ţ ionari ai prim ă riei,agen ţ i economici,institu ţ ii si organiza ţii locale,pe 

parcursul consult ă rilor. 

ln ceea ce privete structura de transport, realizarea proiectului propus va 

aduce beneficii zonei, influen ţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de 

transport si a zonei prin urm ă toarele aspecte: 

-fluidizarea circula ţ iei rutiere; 

-imbun ă tăţ irea capacit ăţ ii portante a structurii rutiere; 

-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabil ă  pe tronsoanele cu 

dou ă  sensuri de circula ţ ie; 

-imbun ă tăţ irea circula ţ iei pietonale in zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ă tre treceriie de pietoni. 

Necesitatea lucr ărilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a 

străzii,raportată  la condiţiile generale de circula ţie auto si pietonale actuale si de 

perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătăţirea infrastructurii de transport local pe 

traseul acestei str ăzi, facilitând astfel mobilitatea popula ţiei si a bunurilor. 



Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesar ă  promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru 
obiectivul de investi ţii: Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - 
etapa I 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 

JIJDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.6Wf,(_din 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I 

Pentru realizarea lucr ărilor Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi 

-etapa 111 a fost elaborată  documentaţia de avizare a lucr ărilor de interven ţii (DALI) si 

documentaţia obţinerii avizelor conform certificatului de urbanism nr.486/29.08.2017, 

de către o firmă  de specialitate in domeniu respectându-se legile ,normele, normativele 
si standardele in vigoare, care reglementeaz ă  proiectarea, realizarea si exploatarea 

obiectivului mentionat. 

S-a constatat ca drumurile propuse pentru modernizare sunt alcatuite din 
material pietros, asfalt degradat sau beton de ciment rutier degradat si datorita starii 
tehnice necorespunzatoare a strazilor din municipiul Tecuci, circulatia se desfasoara cu 
dificultate in special pe timp nefavorabil. Traseele strazilor au caracteristicile unor 
drumuri af[ate in zona de campie cu aliniamente lungi si curbe cu raze mari. 

Starea actuala a strazilor afecteaza siguranta circulatiei rutiere, mareste durata de 
transport generand disconfort si aspect neingrijit cu cheltuieli de intretinere ridicate 
pentru mentinerea in stare corespunzatoare in toate anotimpurile. 

Datorită  perioadei mari de timp trecute de la ultima interven ţie la partea 

carosabilă  pe străzile care fac obiectul prezentei documenta ţii au apărut o serie de 

degradări şi defecţiuni, neasigurându-se astfel starea de viabilitate. 

Defecţiunile apărute sunt: 

-aparitia unor făgaşe ş i tasări neuniforme datorate neasigur ării capacităţii 
portante; 

-gropi în stratul de uzur ă  datorate desfacerii unor por ţiuni din drum; 



În profil transversal sunt în general pante transversale spre marginea drumului 
dar pe unele sectoare partea carosabil ă  este plana sau concavă . În curbe partea 
carosabilă  nu are pante transversale corespunz ătoare. 

Scurgerea apelor se asigur ă  prin declivităţile transversale existente. Unde 
străzile nu au declivităţi transversale necorespunzătoare, apa se scurge pe zona 
concavă  a părţii carosabile provocând m ărirea gropilor. 

Suprafaţa rutieră  în general nu are o pantă  corespunzătoare evacuării apelor de 
pe aceasta. 

Prin realizarea investitiei se doreste: 

- 	Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice 
drumurilor de interes local; 

- 	Realizarea unei infrastructuri rutiere noi, care sa fie durabila in timp; 

- 	Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes 
local, atat in profil transversal, cat si in profil longitudinal, plan si curbe; 

- 	Realizarea de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale, cum ar fi: 
rigole carosabile din beton etc; 

- 	Realizarea semnalizarii orizontala si verticale, indicatoare si marcaje rutiere; 

- 	Cresterea calitatii vietii si desfasurarea in conditii de siguranta sporita a 
circulatiei autovehiculelor riveranilor strazilor studiate; 

- 	Atragerea potentialilor investitori in interiorul municipiului prin modernizarea 
drumurilor de interes local si asigurarea accesibilitatii catre zonele ce 
prezinta un potential turistic ridicat; 

- 	Aducerea drumurilor de interes local la normele si reglementarile afate in 
vigoare. 

Principalele lucrari ce fac obiectul acestui proiect sunt: 

• 	refacere sistem rutier; 
• 	montat borduri; 
• 	elemente de preluare si dirijare ape pluviale; 
• 	reparatii podete; 
• 	siguranta circulatiei si semnalizare rutiera; 



Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hot ărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul Modernizarea str ăzi în 

municipiul Tecuci, judeţul Galaţi - etapa I îndep1inete condi ţiile de legalitate si 
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare in consiliului 
local. 

ŞEF SERVICI )INVESTIŢII 

Ing. D4i/ Trfan 



Anexa nr. 1 la HCL 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI 

Indicatori economici: (inclusiv TVA) 

Total lucrări: 	14.217,243,56 lei 
din care: 

C+M: 	 12.065.040,87 lei 
Din care: 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 3 5 6. 1 63 ,43 lei 
Din care: 
- proiectare 158.697 5 00 
- D.A.L.I. 155.890,00 
- obtinere avize 5.950,00 
- expertizare tehnice 8.21 1,00 
- consultanţă  1 18.720,35 
- asistenta tehnica 178.079.93 

- 	 Cheltuieli pentru investi ţia de bază : 1 1,872.1 14,73 lei 
Din care: 
• 	refacere sistem rutier - 8.813.802,47 
• 	montat borduri 	- 801.382,47 
• 	elemente de preluare si dirijare ape pluviale - 1 .41 8. 1 87,89 

• 	reparatiipodete 	 - 	13.870 537 

• 	desfaceri si demolari 	 - 638.329,72 

• 	aducere la cota capace canalizare 	- 90.759,3 1 

• 	siguranta circulatiei si semnalizare rutiera 	- 95.782,13 

alte cheltuieli 
- Organizare de santier 	 296.802,43 
- Comisioane , cote, 	 179.603,00 
- Cheltuieli diverse si neprevazute 1.240.635,69 



Indicatori tehnici: 
Lungimile drumurilor proiectate: 

DENUMIRE 
LUNGIME 

(M) 

Str. Avram Iancu 695.00 
Str. Nicolae Balcescu 1505.00 
Str. Malului 160.00 
Str. Plt. Stoicescu 1034.00 
Str. Lascarov Moldoveanu 973.00 
Str. Fundatura Plugului 336.00 
Str. Constantin Radovici 222.00 
Str. Dimitrie Harlescu 413.00 
Str. Dragos Voda 142.00 
Str. Rodnei 253.00 
Str. Zimbrului 139.00 
Str. Aurel Vlaicu 118.00 
Str. C-tin Brancoveanu 604.00 
Str. C-tin Brancoveanu 110.00  
Str. C-tin Brancoveanu 96.00 
Str. Marasesti 805.00 
Str. Alexandru cel Bun 457.00 
Str. Sfintii Voievozi 203.00 
Str. Mihai Eminescu 425.00 
Str. Vasile Lupu 309.00 
Str. Pietei 160.00 

Total 9,159.00 

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt str ăzi de interes local asa cum 
sunt definite strazile in OG 43/1997, privind regimul strazilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.8 pct.C, respectiv sunt drumuri clasificate ca 
strazi publice si fac parte din inventarul municipiului Tecuci. Conform art. 10, pct. 2 
strazile ce fac obiectul acestui proiect sunt clasificate ca strazi secundare. 

De asemenea lucrarile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor 
degradari sau accentuarea defectelor actuale. Astfel se evita ajungerea drumului la un 
stadiu in care s-ar impune refacerea integrala a sistemului rutier, solutie care ar 
presupune costuri mult mai ridicate. 

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale 
beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile 



necesare daca intentioneaza sa utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru 
transportul materialelor grele (agregate,prefabricate, etc.) 

Constructorul se va racorda la reteaua telefonica locala in conditiile prevazute in 
avize. 

Studiile topografice necesare întocmirii prezentei documentatii au fost efectuate 
in sistem de coordonate STEREO. Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de 
trasare si tabelelor de coordonate ale profilelor transversale. Proiectantul va preda 
constructorului reteaua de trasare, bomele principale (baza de trasare, reperi, etc). 

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji 
de integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor. 

Intocmit: 

Ing. Cătă  
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MEMORIU TEHNIC 

 

 

1. Denumirea obiectului de investitii: 

“Modernizare strazi Municipiul Tecuci, judetul Galati – etapa I” 

 

1.1 Ordonator principal de credite/investitor 

 

Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 

Cod postal: 805300 

Tel: 0372.364.111 

Web: www.primariatecuci.ro 

 

1.2 Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

 

Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 

Cod postal: 805300 

Tel: 0372.364.111 

Web: www.primariatecuci.ro 

 

1.3 Beneficiarul investiţiei 

 

Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 

Cod postal: 805300 

Tel: 0372.364.111 

Web: www.primariatecuci.ro 

 

1.4 Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

S.C. DICON MID CONSTRUCT S.R.L. 

Sediu Social: jud. Giurgiu, Adunatii Copaceni, Soseaua Victoriei 52 

Tel/Fax: - Mob: +4 0728.323.526 

e-mail: diconconstruct@gmail.com 

 

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII 

 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

 

Lucrarile  ce fac obiectul prezentului  proiect  tehnic sunt amplasate in judetul  Galati, 

municipiul Tecuci 

In conformitate cu tema de proiectare, realizarea drumurilor se va face cu respectarea traseului 

actual si pe cat posibil a elementelor geometrice conform STAS 863/85 si a Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu ordinul MT nr45/1998. 

Tema de proiectare are la baza programul de modernizare a retelei stradale a Municipiului 

Tecuci, in prezent carosabilul este fie neamenajat, in categoria drumurilor pietruite, fie amenajat, cu un 

strat de asfalt foarte deteriorat sau cu un strat de beton de ciment rutier foarte deteriorat. 

http://www.primariatecuci.ro/
http://www.primariatecuci.ro/
http://www.primariatecuci.ro/
mailto:diconconstruct@gmail.com
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Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier nou, corespunzator cu 

normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie. Prin modernizarea acestor 

drumuri se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona, atat in ceea ce priveste accesul 

populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie). 

 

 

2.2 Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

 

Drumurile propuse pentru modernizare sunt alcatuite din material pietros, asfalt degradat sau 

beton de ciment rutier degradat. Datorita starii tehnice necorespunzatoare a strazilor din municipiul 

Tecuci, circulatia se desfasoara cu dificultate in special pe timp nefavorabil. 

Traseele strazilor au caracteristicile unor drumuri aflate in zona de campie cu aliniamente lungi 

si curbe cu raze mari. 

Starea actuala a strazilor afecteaza siguranta circulatiei rutiere, mareste durata de transport 

generand disconfort si aspect neingrijit cu cheltuieli de intretinere ridicate pentru mentinerea in stare 

corespunzatoare in toate anotimpurile. 

Datorită perioadei mari de timp trecute de la ultima intervenţie la partea carosabilă  pe străzile 

care fac obiectul prezentei documentații au apărut o serie de degradări şi defecţiuni, neasigurându-se 

astfel starea de viabilitate. 

Defecţiunile apărute sunt: 

-aparitia unor făgaşe şi tasări neuniforme datorate neasigurării capacităţii portante; 

-gropi în stratul de uzură datorate desfacerii unor porțiuni din drum; 

 

În profil transversal sunt în general pante transversale spre marginea drumului dar pe unele 

sectoare partea carosabilă este plana sau concavă. În curbe partea carosabilă nu are pante transversale 

corespunzătoare.  

Scurgerea apelor se asigură prin declivităţile transversale  existente. Unde străzile  nu au  

declivităţi transversale necorespunzătoare, apa se scurge pe zona concavă a părţii carosabile provocând  

mărirea gropilor.  

Suprafaţa rutieră  în general nu are o pantă corespunzătoare evacuării apelor de pe  aceasta. 

 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

Prin realizarea investitiei se doreste: 

- Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice drumurilor de 

interes local; 

- Realizarea unei infrastructuri rutiere noi, care sa fie durabila in timp; 

- Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes local, atat in profil 

transversal, cat si in profil longitudinal, plan si curbe; 

- Realizarea de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale, cum ar fi: rigole carosabile 

din beton etc; 

- Realizarea semnalizarii orizontala si verticale, indicatoare si marcaje rutiere; 

- Cresterea calitatii vietii si desfasurarea in conditii de siguranta sporita a circulatiei 

autovehiculelor riveranilor strazilor studiate; 

- Atragerea potentialilor investitori in interiorul municipiului prin modernizarea drumurilor de 

interes local si asigurarea accesibilitatii catre zonele ce prezinta un potential turistic ridicat; 

- Aducerea drumurilor de interes local la normele si reglementarile aflate in vigoare. 
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3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

 

3.1.1 Descrierea amplasamentului 

 

Municipiul Tecuci se afla in judetul Galati, fiind al doilea municipiu din judet, amplasat in 

partea central-nord vestica a acestuia. 

Municipiul Tecuci are o întindere administrativ-teritoriala de 8676 ha, avand o populatie de 

34871 locuitori. 

 
3.1.2 Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

 

Municipiul Tecuci se afla la 77 km de resedinta de judetGalati, cu acces din drumul national 

DN25. 

 

3.1.3 Datele seismice şi climatice: 

 

Relief  

Municipiul Tecuci se afla asezat aproape de limita sudica a Colinelor Tutovei, la contactul cu 

Piemonutul Poiana-Nicoresti, ambele subunitati ale Podisului Moldovei, aproape de valea Siretului, in 

cuprinsul campiei de terase care poarta numele orasului, Campia Tecuciului. Acesta se invecineaza cu 

localitatile Draganesti, Munteni, Matca, Nicoresti si Valea Marului. 

 

Reţeaua hidrografică 

Municipiul Tecuci se afla la confluenta raului Barlad cu paraul Tecucel. 

 

Solurile  

Solul este format din pamanturi sensibile la umezire dar si aluviuni fine reprezentate prin 

prafuri argiloase si argile prafoase care trec progresiv la nisipuri cu pietris.  

 

Regimul climatic 

Din punct de vedere climatic perimetrul cercetat este caracterizat de o medie anuală cuprinsă 

între 9 şi 10ºC; temperatura medie e lunii ianuarie este de -8 ºC, iar a lunii iulie este +22ºC. Media 

anuală a precipitaţiilor depăşeşte 500 mm, dar în anii secetoşi poate coborî sub 400 mm (1963) şi poate 

urca peste 700 mm în anii ploioşi (1969). Vânturile au o dominare proporţională pe direcţiile 

principale. Este de semnalat frecvenţa redusă a stărilor de calm (10-15%) şi dominarea în proporţie de 

60% a vântului cu viteze între 2-3 m/s. 

 

Seismicitatea zonei  

Conform „Cod de proiectare seismica P100/2013, pentru cutremure cu interval mediu de 

recurenta IMR =100 ani, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,35g (fig. 

3.1.), iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc= 1,0 s. 

 

3.1.4 Studii de teren 

3.1.4.1 Studiu geotehnic - caracteristici geotehnice: 

 

Din punct de vedere geomorfologic oraşul Tecuci este situat de o parte şi de alta a râului 

Bârlad, în zona culoarului râului Bârlad, care face parte din subunitatea geomorfologică Podişul 

Covurluiului, inclus în Podişul Moldovei. 
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Podişul Covurluiului reprezintă partea sudică a Podişului Moldovei, despărţită de Dl. Fălciului 

şi Depresiunea Elanului prin văile Jeravăţului şi Horincei.  

Geologic perimetrul Podişului Covurluiului se suprapune părţii sudice a depresiunii structurale 

a Bârladului cu fundament hercinic-kimmeric de tip dobrogean, acoperit de o cuvertură sedimentară 

jurasică şi miocen superioară – pliocen, separată de o mare lacună stratigrafică.  

Sectorul cercetat este reprezentat în special de depozite cuaternare (qh1) reprezentate prin 

pământuri sensibile la umezire în zona de deal şi aluviuni fine reprezentate prin prafuri argiloase şi 

argile prăfoase care trec progresiv la nisipuri cu pietriş.  

     

 
Fig. 1 Fragment de harta geologică 

Alcătuirea petrografică, dispoziţia monoclinală a stratelor (în general către sud şi est) şi 

manifestările mişcărilor neotectonice au avut un rol hotărâtor în modelarea reliefului.  

In ansamblu Podişul Covurluiului se prezintă ca o succesiune de interfluvii paralele, culmi sau 

platouri largi, care coboară de la nord către sud, eparate de văi consecvente cu versanţi convecşi. 

Altitudinea descreşte de la peste 300 m la sub 200, iar energia reliefului variază între 150 şi 70 m.  

Actualul relief provine din sculptarea vechii câmpii villafranchiene, care poate fi interpretată ca 

un glacis ce face legătura dintre Podişul Moldovei şi Câmpia Română.  

In aria de dezvoltare a depozitelor loessoide s-au dezvoltat numeroase forme clastocarstice şi 

sufozionale: crovuri, abrupturi, microforme piramidale, coloane, etc.  

Din punct de vedere climatic perimetrul cercetat este caracterizat de o medie anuală cuprinsă 

între 9 şi 10ºC; temperatura medie e lunii ianuarie este de -8 ºC, iar a lunii iulie este +22ºC. Media 

anuală a precipitaţiilor depăşeşte 500 mm, dar în anii secetoşi poate coborî sub 400 mm (1963) şi poate 

urca peste 700 mm în anii ploioşi (1969). Vânturile au o dominare proporţională pe direcţiile 

principale. Este de semnalat frecvenţa redusă a stărilor de calm (10-15%) şi dominarea în proporţie de 

60% a vântului cu viteze între 2-3 m/s. In condiţiile unui substrat friabil şi ale unui regim pluvial 

neregulat, râurile au debite reduse şi regim de scurgere de tip torenţial. Aceste râuri poartă, în schimb, 

o încărcătură solidă în suspensie de 13,4 kg/mc ce dă un debit specific de cca. 6,6 t/ha.an (I. Ujvari), 

care generează un proces intens de colmatare a luncilor, a albiilor minore şi a lacurilor de baraj natural 

(prin conuri de dejecţie). 

Vegetaţia naturală aparţine zonei de interferenţă a pii de foioase (stejar pufos, stejar brumăriu, 

cer, gârniţă, mojdrean, cărpiniţă, etc.) cu silvostepa.  

Larga răspândire a degradărilor de teren (pe versanţii cu înclinare mare şi neprotejaţi de 

pădure), reprezentate prin spălări areolare, uneori până la roca mamă, ravenări care au generat pe 

suprafeţe mici surpări şi alunecări aflate în diferite stadii de evoluţie, stânjenesc practicarea unei 

agriculturi de tip intensiv pe toată suprafaţa podişului. 
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Procese de degradare sunt foarte accentuate în sudul localităţii Tecuci, malurile care limitează 

culoarul văii râului Bârlad şi a afluienţilor acestuia având înălţimi de cca. 10-20 m.  

 

3.1.4.1.1 Litologia terenului 

 

Pe traseul strazilor propuse modernizarii s-a executat cate un sondaj geothenic la adancimea de 

2.00 m. 

Adancimea de prospectare, cota de prelevare probe, limitele dintre straturi si nivelul de apa 

subterana sunt raportate fata de cota terenului natural in amplasamentul cercetat. 

 

Strada Pietei, are un sistem rutier reprezentat de un strat de asfalt foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care au interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S1: 

 0,00 – 0,05 m = asfalt 

 0,05 – 0,20 m = umplutură din pământ cu pietriș 

 0,20 – 1,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie negricioasă, plastic vârtoasă 

 1,00 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concrețiuni calcaroase. 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S1 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Mihai Eminescu are un sistem rutier reprezentat de un strat de asfalt foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S2: 

 0,00 – 0,03 m = asfalt 

 0,03 – 0,30 m = blocaj din bolovani mari de râu 

 0,30 – 1,00 m = argila prafoasa, macroporica, cafenie negricioasă, plastic vârtosă 

 1,00 – 2,00 m = argila prafoasa, macroporica, cafenie negricioasă, cu numeroase concrețiuni 

calcaroase, plastic vârtosă 

In sondajul geotehnic S2 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Vasile Lupu are un sistem rutier reprezentat în cea mai mare parte de un strat din 

bolovani mari de râu și parțial din balast compactat 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S3 

 0,00 – 0,25 m = blocaj din bolovani de râu 

 0,25 – 1,10 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie negricioasă, plastic vârtoasă 

 1,00 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S3 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Alexandru cel Bun are un sistem rutier reprezentatde un strat de asfalt foarte 

deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S4 

 0,00 – 0,05 m = asfalt 

 0,05 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,30 – 1,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie negricioasă, plastic vârtoasă 
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 1,00 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concrețiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S4 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

  

 StradaSfinții Voievozi are un sistem rutier reprezentat de un strat de asfalt foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic (amplasarea lui este redată pe planul anexat) 

care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S5 

 0,00 – 0,03 m = asfalt 

 0,03 – 0,30 m = blocaj din bolovani mari de râu împănati cu pietriș 

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S5 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Mărășești are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S6 

 0,00 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S6 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Constantin Brâncoveanu are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant 

argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S7 

 0,00 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos  

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S7 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Zimbrului are un sistem rutier reprezentat de un blocaj de piatră mare de râu. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S8 

 0,00 – 0,25 m = blocaj din piatră mare de râu cu liant argilos  

 0,25 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S8 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Rodnei are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S9 

 0,00 – 0,20 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,20 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S9 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 
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Strada Dragoș Vodă are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S10 

 0,00 – 0,20 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,20 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S10 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Aurel Vlaicu are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S11 

 0,00 – 0,25 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,25 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S11 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Dimitrie Hârlescu are un sistem rutier reprezentat de un strat de asfalt foarte 

deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S12 

 0,00 – 0,05 m = asfalt 

 0,05 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S12 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Constantin Radovici are un sistem rutier reprezentat de un strat de balast cu liant 

argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care au interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S13 

 0,00 – 0,25 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,25 – 2,00 m = prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, plastic 

vârtoasă 

In sondajul geotehnic S13 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Alexandru Lascarov Moldoveanuare un sistem rutier reprezentat de un strat de balast 

cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S14 

 0,00 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S14 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Plutonier Stoicescuare un sistem rutier reprezentat de un strat de asfalt foarte 

deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 
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Sondajul geotehnic S15 

 0,00 – 0,05 m = asfalt 

 0,05 – 0,30 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,30 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie, cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S15 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Fundătura Pluguluiare un sistem rutier de un strat de balast cu liant argilos. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S16 

 0,00 – 0,20 m = umplutură din balast cu liant argilos 

 0,20 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S16 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Malului are un sistem rutier reprezentat de un strat de beton foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S17 

 0,00 – 0,10 m = beton 

 0,10 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S17 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Avram Iancu are un sistem rutier reprezentat de un strat de beton foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S18 

 0,00 – 0,10 m = beton 

 0,10 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S18 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

Strada Nicolae Balcescu are un sistem rutier reprezentat de un strat de beton foarte deteriorat. 

Pe traseul străzii s-a executat un sondaj geotehnic care a interceptat următoarea litologie: 

 

Sondajul geotehnic S19 

 0,00 – 0,15 m = beton 

 0,15 – 2,00 m = argilă prăfoasă, macroporică, cafenie cu numeroase concreţiuni calcaroase, 

plastic vârtoasă 

In sondajul geotehnic S19 nu s-au interceptat infiltraţii de apă. 

 

3.1.4.2 Studii topografice 

 

S-a realizat o ridicare topografica in teren (recunoasterea terenului) cu toate detaliile 

planimetrice, hidrografice, toponimice si cai de comunicatii.  

Planul topografic cuprinde: 

- Limitele cailor de transport; 

- Punctele retelei de ridicare; 

- Punctele de detaliu determinate direct pe teren; 

- Punctele de detaliu determinate analitic in birou; 
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- Denumiri, elemente toponimice. 

La redactarea planurilor topografice, detaliile planimetrice, hidrografice, toponimice, retelele si 

caile de comunicatii s-au prezentat in conformitate cu atlasul de semne conventionale pentru scara 

1:500 – 1:2000. 

Ridicarea topografica a fost executata in sistem de proiectie Stereografic 1970. 

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip DWG care au fost 

prelucrate ulterior, de catre echipa de proiectanti, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care a 

fost studiat si definitivat traseul drumurilor. 

Cu ajutorul modului de lucrari topografice s-a realizat analiza terenului, planul de situatie 

digital al terenului, profilul longitudinal prin axul proiectat al traseului si profile transversale in 

punctele de interes pentru proiectantul de specialitate. 

 

3.1.5 Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

 

Nu este cazul. 

 

3.1.6 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

 

Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaza parametric si procese complexe si interconectate. 

In ultimul timp, in domeniul hazardelor si al riscurilor se evidentiaza din ce in ce mai mult probleme 

ce nu tin de stiintele natural, ci de cele sociale. 

Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza 

(natural sau antropice). Acestea produc pagume mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea 

acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se manigesta, uneori imbracand un 

aspect catastrofal. 

Evaluarea riscurilor este un process de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa 

cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea oamenilor dar si 

a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective. 

Exista trei pasi in evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii. 

Pentru identificarea riscului trebuie mai intai identificate riscurile care apar, existand o serie de 

metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia in considerare 

parametrii precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele. 

O a doua etapa si anume cea de analiza a riscului estimeaza probabilitatile si consecintele 

asteptate pentru un risc identificat sau expunerile si efectele. Consecintele vor varia in functie de 

magnitutudinea evenimentului si de vulnerabilitatea elementelor afectate. 

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor 

implicate de un eveniment extrem si poate fi considerate ca si insumararea tuturor riscurilor 

identificate.  

Riscurile naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, 

furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa asupra vietii fiecarei personae, asupra societatii 

si a mediului inconjurator, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor masuri 

adecvate pentru limitarea efectelor – pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si distrugeri ale 

mediului – si pentru reconstructia regiunilor afectate. 

Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau favorizate 

de activitati umane si care sunt daunatoare societatii in ansamblu si existentei umane in particular. 

Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in natura, cu scopul de a utiliza elementele cadrului 

natural in interes propriu: activitati agricole, miniere, industrial, de constructii, de transport, 

amenajarea spatiului. 
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3.1.7 Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice 

în cazul existenţei unor zone protejate. 

 

Nu este cazul. 

 

3.2 Regimul juridic 

 

3.2.1 Natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente 
  

Drumurile propuse pentru modernizare sunt in adrministratia municipiului Tecuci si se 

regasesc in Inventarul Domeniului Public al Bunurilor ce apartin Municipiului Tecuci. 

 

3.2.2 Destinaţia construcţiei existente: 

 

Drumurile de inters local existente, tratate in cadrul documentatiei tehnico-economice, 

sunt drumuri de clasa tehnica IV si sunt destinate circulatiei publice a autovehiculelor pana in 

3.5 tone, autovehicule destinate traficului riveran. Totodata, sunt destinate si circulatiei 

bicicletelor si a circulatiei pietonale. 

In prezent, circulatia acestor autovehicule se desfasoara anevoios din cauza conditiilor 

improprii in care se afla drumurile dar si a faptului ca nu au fost realizate investitii pentru 

modernizarea acestora. 
 

3.2.3 Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, 

după caz; 

 

Nu este cazul. 

 
3.2.4 Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

 
Lucrarile proiectate in cadrul prezentei documentatii se vor incadra in limitele de proprietate 

ale UAT Tecuci. 

 

3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici 

 
3.3.1 Categoria şi clasa de importanţă 

 

Conform legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 766/1997 categoria de 

importanta a drumurilor de inters local ce fac obiectul prezentei docuemtatii tehnico-economice este 

categoria de importanta C – normala.  

 

3.3.2 Cod în Lista monumentelor istorice, după caz 

 

Nu este cazul. 

 
3.3.3 An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 

 

Perioada de executie a lucrarilor este de 17 de luni. 
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3.3.4 Suprafaţa construită 

 

Suprafata de teren ocupata de lucrarile de amenajare a strazilor din municipiul Tecuci, este 

situata in totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere si nu sunt necesare exproprieri, 

scoateri din circuitul agricol, mutari de garduri, demolari de case sau constructii.  

 
3.3.5 Suprafaţa construită desfăşurată 

 
 Nu este cazul. 

 

3.3.6 Valoarea de inventar a construcţiei 

 

Se va anexa separat. 

 
3.3.7 Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

 
Nu este cazul. 

 
3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice 

 

Fundamentata pe o baza complete de date, obtinute in urma observatiilor si investigatiilor 

efectuate in amplasamentul obiectivului, expertiza tehnica a scos in evidenta deficientele si momentul 

necesar pentru a se intervene in scopul imbunatatirii conditiilor de circulatie, si implicit a sigurantei 

circulatiei. 

Sistemele rutiere au in cea mai mare parte un strat de uzura dintr-o impietruire superficiala 

sau bolovani cu grosimi variabile de 10-30 cm grosime. Totodata sunt identificate sisteme rutiere cu 

imbracaminte asfaltica cu grosimi de 3 – 5 cm pe bolovani de rau. 

Suprafata de rulare pe sectoarele studiate prezinta unele degradari, motiv pentru care pe timp 

nefavorabil circulatia se desfasoara anevoios, apele stagnand pe partea carosabila in lipsa unor pante 

adecvate de curgere catre dispozitivele de colectare si evacuare a apelor. Degradarile vor necesita 

reparatii in conformitate cu solutiile de mai jos. Stratul de uzura pentru sectoarele studiate din 

impietruire de cele mai multe ori este infestat cu pamant. 

In profil longitudinal declivitatile existente sunt cuprinse intre sub 0.1 – 3%. Schimbarile de 

panta nu sunt racordate conform reglementarilor in vigoare, elementele geometrice in profil 

longitudinal fiind caracteristice unui drum cu o viteza de baza de 25 km/h. La elaborarea proiectului, 

in functie de grosimile straturilor rutiere rezultate s-a urmarit corectarea liniei rosii fara a fi necesare 

lucrari costisitoare.  

In sectiune transversala drumul are in mare parte platforma marginita de de vegetatie sau in 

zone construite , cu latimea cuprinsa intre 7.00 – 16.00 m. Partea carosabila are o latime de 3.00 – 

7.50m, existand latimi variabile pe aceste drumuri, elementele geometrice in profil transversal nefiind 

in totalitate corect definite. Avand in vedere ca drumurile p rezinta o structura rutiera neomogena, 

partea carosabila a drumului nu are o latime definita clara, standardizata si o structura rutiera omogen. 

 

3.5 Starea tehnică 

 

Evaluarea starii tehnice a drumurilr s-a realizat prin identificare vizuala (cartea drumurilor) si 

investigatii geotehnice. 

Starea tehnica a drumurilor s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, 

planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instructiuni tehnice 

pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne.”, anexa 6. 

Sunt identificate defectiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R.) si defectiuni ale complexului rutiere 

(D.C.R.), respectiv degradari din inghet – dezghet, pe o suprafata de aproximativ 50%. Avand in 
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vedere ca sectoarele analizate au o imbracaminte din impietruire, impracticabila in conditii normale, 

asfaltarea acestora este imperios necesara. 

Calificativul capacitatii portantese stabileste in conformitate cu tabelul 7 din normativul CD 

155, in functie de clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea deflexiunii caracteristice. 

In urma investigatiilor in teren pentru drumurile studiate capacitatea portanta este 

MEDIOCRA. Datorita deflexiunilor identificate (gropi, tasari, etc.), se poate insa estima faptul ca 

datorita stratificatieiexistente pierderea capacitatii portante se va face destul de rapid daca traficul 

creste, astfel incat capacitatea portanta actuala nu este relevanta. 

Evaluarea uniformitatii longitudinale a suprafetei de rulare se realizeaza conform SR EN 

13036 – 7 „Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare – Partea 7: Masurarea 

denivelarilor straturilor de uzura ale imbracamintilor rutiere: incercarea cu dreptar.” 

Calificativul planeitatii in profil longitudinal se stabileste prin raportarea numarului de puncte 

masurate avand valori care depasesc conditia de admisibilitate (pentru drumuri de clasa tehnica V: 

valori masurate sub dreptarul de 3m ≤5 mm) la numarul total de puncte masurate, pe esantionul de 

100m. 

In cazul in care numarul punctelor care depasesc conditia de admisibilitate raportat la numarul 

total de puncte, procentual, este mai mic sau egal cu 10%, planeitatea pe esantionul investigat are 

calificativul BUNA; in cazul in care numarul punctelor in care s-au masurat valori ale planeitatii mai 

mari de 5 mm depasesc 10% din totalul punctelor investigate pe fiecare esantion de 100m, calificativul 

planeitatii este rea. 

In cazul drumurilor investigate s-au facut masuratori cu dreptarul de 3.00 m si numarul 

punctelor in care s-au masurat calori ale planeitatii mai mari de 5 mm a depasit procentul de 10% din 

totalul punctelor investigate, fapt pentru care calificativul planeitatii pentru drumurile studiate este 

planeitate REA. 

 Avand in vedere defectiunile identificate consideram ca planeitattea nu este relevanta in acest 

caz, solutia de ranforsare a sistemului rutier fiind evidenta. 

 

3.6 Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

 

 Nu este cazul. 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

 

Fundamentata pe o baza complete de date, obtinute in urma observatiilor si investigatiilor 

efectuate in amplasamentul obiectivului, expertiza tehnica a scos in evidenta deficientele si momentul 

necesar pentru a se intervene in scopul imbunatatirii conditiilor de circulatie, si implicit a sigurantei 

circulatiei. 

In continuare prezentam detaliat concluziile Expertizei Tehnice 

 

Cu privire la traseul in plan 

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea lucrarilor de 

modernizare a drumurilor, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de respectarea prevederilor 

STAS 863-85 si STAS 10144 -1- 90. 

 

Cu privire la profilul longitudinal 

In general profilul longitudinal al drumurilor existente nu pune probleme deosebite, premitand 

proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu respectarea pasului de 

proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan. 
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Cu privire la elementele in profil transversal 

Avand in vedere ca in prezent drumurile nu prezinta un profil transversal corespunzator 

prevederilor normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip corespunzator 

normelor si spatiului disponibil in amplasament. 

 

Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier 

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia unor 

deformatii permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care influenteaza planeitatea 

suprafetei de rulare. 

 

Cu privire la scurgerea apelor; santuri, rigole, podete 

Zona drumurilor, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este expusa 

actiunii permanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumurilor, provoaca scaderea 

capacitatii portante si degradare inevitabila in timp a structurii rutiere. 

 

Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlaltor constructii rutiere provine din 

precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila. 

 

Siguranta in exploatare 

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii care sa tina 

cont de particularitatile drumurilor. 

 

Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand 

intreaga activitate legata de circulatia pe strazile publice. 

 

Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de rulare ci si 

de lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de functionarea sistemelor de scurgere a 

apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri intreprinse pentru siguranta si 

desfasurarea normala a traficului. 

 

Managementul traficului pe timpul executiei 

In ce mai mare parte lucrarile de reabilitare a drumurilor se vor executa sub circulatie, pe 

jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. 

 

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management al traficului si vor fi stabilite masurile 

speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor. 

 

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de 

protectie a muncii. 

 

Sanatatea oamenilor si protectia mediului 

Prevenirea degradarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii 

investitii propuse se va realiza conform O.U. nr 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, 

Legea 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului ne. 

462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare. 

 

Masurile ce trebuie luate constau in masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, 

protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si dupa. 
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4.1 Claza de risc seismic 

  

 Conform „Cod de proiectare seismica P100/2013, pentru cutremure cu interval mediu de 

recurenta IMR =100 ani, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,35g (fig. 

3.1.), iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc= 1,0 s. 

 

4.2 Prezentarea a minimum doua solutii de interventie 

 

Solutiile pentru realizarea structurii rituere a drumurilor sunt stabilite conform starii tehnice. 

Astfel se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare: 

 

Solutia I: 

 4 cm strat de uzura BAPC 16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70conform SR EN 13108) 

 5 cm strat de lagatura BADPC20 conform AND 605 (BAD20 leg 50/70 conform SR EN 13108) 

 20 cm strat de fundatie de balast stabilizat cu ciment   conform SR EN 13242+A1 

 30 cm strat de fundatie de balast conform SR EN 13242+A1 

  

  Solutia II 

 20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BcR 3,5 

 5 cm strat de nisip 

 25 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 

 Sapatura 20-30 cm sau scarificare cu reprofilarea stratului existent 

 

 

4.3 Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor 

si conform exigentelor de calitate 

 

Documentaţia de proiectare va trebui să detalieze soluţiile tehnice, prevăzând tehnologii de 

execuţie moderne şi eficiente economic. Documentaţia va conţine măsuri pentru protecţia mediului. 

Va fi asigurat accesul la proprietăţi pe toată durata execuţiei. 

Vor fi corelate lucrările de drum cu instalaţiile edilitare din zonă. 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prescripţiile şi normele de protecţie a muncii şi de 

prevenire a incendiilor. 

Lucrările recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei. 

Prin executarea acestor lucrări vor apare unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu 

cât şi din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din 

îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie ce apar în urma realizării lucrărilor. 

  

5. INDENTIFICAREA OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA 

DETALIATA A ACESTORA 

 

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic si economic 

 

Lucrarile rutiere proiectate prevazute, respecta in totalitate normele tehnice privind proiectarea 

si realizarea drumurilor publice. 

Prin solutia tehnica aleasa s-a dorit promovarea unei investitii cu un grad de  rezistenta in timp, 

fapt ce presupune un consum mai redus de resurse pentru mentinerea infrastructurii rutiere. Totodata, 

prin alegerea solutiei s-a reusit dimensionarea unui sistem rutier de o calitate corespunzatoare 

standardelor europene fiind astfel sporite conditiile de circulatie in siguranta a autovehiculelor si 

prevenirea intr-un numar insemnat a accidentelor. 

 



 

„MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TECUCI, JUDETUL GALATI, ETAPA I” 

 

 

  

Pagina 17 din 34 

 

5.1.1 Descrierea principalelor lucrari de interventie 

 

Avand in vedere starea actuala a drumurilor, s-a analizat in aceasta faza de proiectare 

modernizarea acestora, avand in vedere si precizarile raportului de expertiza tehnica, precum si 

cerintele Beneficiarului. 

 

Prin proiectarea de specialitate in cadrul obiectivului de investitie ““Modernizare strazi 

Municipiul Tecuci, judetul Galati – Etapa I”, s-au stabilit solutiile de modernizare a unui numar de 

19 strazi, solutii ce constau in principal din: 

- Desfacerea structurii rutiere existente si spargerea betoanelor acolo unde este cazul, pentru 

pregatirea asternerii straturilor de fundatie si a straturilor asfaltice astfel incat nivelul liniei rosii a 

fiecarui drum in parte, la finalul proiectului, sa se situeaze la nivelul proprietatilor; 

- Dimensionarea unei structuri rutiere care sa raspunda atat incarcarilor din traficul actual si de 

perspectiva, cat si exigentelor impuse de reglementarile aflate in vigoare cu privire la verificarea 

actiunii inghet-dezghetului; 

- Realizarea unor pante transversale si longitudinale pentru drumurile studiate, astfel incat apa 

pluviala sa fie evacuate rapid de pe suprafata carosabila catre dispozitivele de colectare si evacuare 

proiectate; 

- Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face catre sistemul de canalizare existent al 

municipiului Tecuci la marginea partii carosabile pe langa borduri sau prin rigole carosabile, acolo 

unde este cazul; 

- Realizarea semnalizarii orizontale si verticale pentru ca circulatia rutiera si pietonala sa se 

desfasoare in conditii de deplina siguranta si comfort. 

 

5.1.2 Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie 

 

In cadrul obiectivului de investitii “ Modernizare strazi Municipiul Tecuci, judetul Galati – 

Etapa I”, prin documentatia tehnico-economica, pe langa lucrarile generale descrise la pct-ul 5.1.1 se 

vor mai realiza anumite interventii, ce constau in:  

- Curatarea terenului de frunze, crengi si alte obiecte ce ar putea reprezenta un 

impediment in calea bunei desfasurari a lucrarilor; 

- Nivelarea si compactarea patului drumului, dupa realizarea excavatiei pentru atingerea 

cotei proiectate a sistemului rutier; 

- Montarea bordurilor carosabile pe strazile unde acestea au fost prevazute; 

- Aducerea la cota a caminelor de canalizare menajera, dupa executarea straturilor 

rutiere, precum si a rasuflatorilor de gaze 

 

5.1.3 Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate. 

 

Atat pe amplasamentul drumurilor studiate in documentatia tehnico-economica de fata, cat si 

in zona imediat invecinata, nu exista interferente sau conditionari specific legate de monumete 

istorice/de arhitectura sau situri arheologice. 

 

5.1.4 Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii 

lucrarilor de interventie 

 

Prin Tema de proiectare, municipiul Tecuci comanda realizarea  DALI pentru investitia: 

“Modernizare strazi Municipiul Tecuci, judetul Galati – Etapa I” 
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 Lungimile drumurilor proiectate: 

 

DENUMIRE LUNGIME (M) 

Str. Avram Iancu 695.00 

Str. Nicolae Balcescu 1505.00 

Str. Malului 160.00 

 Str. Plt. Stoicescu 1034.00 

Str. Lascarov Moldoveanu 973.00 

Str. Fundatura Plugului 336.00 

 Str. Constantin Radovici 222.00 

Str. Dimitrie Harlescu 413.00 

Str. Dragos Voda 142.00 

Str. Rodnei 253.00 

Str. Zimbrului 139.00 

Str. Aurel Vlaicu 118.00 

Str. C-tin Brancoveanu 604.00 

Str. C-tin Brancoveanu tr.2 110.00 

Str. C-tin Brancoveanu tr.3 96.00 

Str. Marasesti 805.00 

Str. Alexandru cel Bun 457.00 

Str. Sfintii Voievozi 203.00 

Str. Mihai Eminescu 425.00 

Str. Vasile Lupu 309.00 

Str. Pietei 160.00 

Total 9,159.00 

  

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt străzi de interes local asa cum sunt definite 

strazile in OG 43/1997, privind regimul strazilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art.8 pct.C, respectiv sunt drumuri clasificate ca strazi publice si fac parte din inventarul 

municipiului Tecuci. Conform art. 10, pct. 2 strazile ce fac obiectul acestui proiect sunt clasificate ca 

strazi secundare. 

De asemenea lucrarile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau 

accentuarea defectelor actuale. Astfel se evita ajungerea drumului la un stadiu in care s-ar impune 

refacerea integrala a sistemului rutier, solutie care ar presupune costuri mult mai ridicate. 

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului 

sau ale altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa 

utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate, 

prefabricate, etc.) 

Constructorul se va racorda la reteaua telefonica locala  in conditiile prevazute in avize. 

Studiile topografice necesare întocmirii prezentei documentatii au fost efectuate in sistem de 

coordonate STEREO. Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si tabelelor de 

coordonate ale profilelor transversale. Proiectantul va preda constructorului reteaua de trasare, bornele 

principale  (baza de trasare, reperi, etc). 

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji de integritatea 

acestora pe toata perioada executiei lucrarilor. 
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Elementele geometrice ale strazilor s-au proiectat conform: 

 

STAS 2900-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor 

STAS 10144/1-90  Străzi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare 

STAS 10144/4-95  Amenajarea intersecţiilor de străzi. Clasificare şi prescripţii de 

proiectare 

STAS 1044/3-91 Strazi.Elemente geometrice  . Prescriptii de proiectare 

ORDONANŢA Nr. 43 DIN 28 AUGUST 1997,Reactualizata in anul 2011 

 

Traseul în plan 

 

Se urmăreşte traseul existent, pentru prevenirea angajării unor lucrări foarte costisitoare şi 

ocupării unor suprafeţe de teren ce nu au folosinţă de drum şi nu aparţin domeniului public. Traseul 

proiectat are în vedere o uşoară îmbunătăţire a elementelor geometrice ale curbelor existente. 

Pe planul de situatie al fiecarei străzi apar caracteristicile fiecaror curbe.  

Lucrările proiectate se vor executa până la limita lucrărilor prevăzute in planul de situatie 

proiectat anexat. 

Str. C-tin Brancoveanu – Tronsonul 1 are un traseu cu o lungime de 604.00 m carese 

intersecteaza la km 0+305.31 cu str. C-tin Brancoveanu tronsonul 2 si 3 si contine noua curbe. 

 

Str. C-tin Brancoveanu – Tronsonul 2  are un traseu de 110.00 m lungime care se 

intersecteaza la km 0+055.00 cu str. C-tin Brancoveanu tronsonul 1 si la km 0+110.00 cu str. 

Marasesti si contine o singura curba. 

 

Str. C-tin Brancoveanu – Tronsonul 3 are un traseu de 96.00 m lungime cred se intersecteaza 

la km 0+050.00 cu str. C-tin Brancoveanu tronsonul 1 si la km 0+096.00 cu strada Marasesti si contine 

o singura curba. 

 

Str. Marasesti are un traseu de 805.00 m lungime care se intersecteaza la km 0+000 cu Soseaua 

Ana Ipatescu, km 0+254.96 cu str. Irimia Grigorescu, km 0+475.00 cu str. C-tin Brancoveanu 

tronsonul 3, km 0+527.79 cu str. C-tin Brancoveanu, km 0+581.00 cu str. C-tin Brancoveanu 

tronsonul 2 si la km 0+805.00 cu strada Furceni.  

 

Str. Zimbrului are un traseu in plan de 139.00 m lungime care se intersecteaza la km 0+000.00 

cu str. Ecaterina Teodoroiu si la km 0+139.00 cu str. Dragos Voda.  

 

Str. Rodnei  are un traseu in plan de 253.00 m lungime care se intersecteaza la km 0+000.00 cu 

strada Gheorghe Doja, km 0+117.42 cu str. Dimitrie Harlescu si la km 0+253.00 cu strada Decebal. 

Traseul in plan al strazii Rodnei este in aliniament. 

 

Str. Dragos Vodaare un traseu in plan de 142.00 m care se intersecteaza la km 0+000 cu str. 

Dimirie Harlescu si la km 0+142.00 cu str. Decebal. 

Traseul in plan al str. Dragos Voda este in aliniament. 

 

Str. Aurel Vlaicu are un traseu in plan de 118.00 m lungime care se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Gheorghe Doja si la km 0+118.00 cu str. Dimitrie Harlescu. 

Traseul strazii Aurel Vlaicu este in aliniament. 

 

Str. Dimitrie Harlescu are un traseu in plan de 413.00 m lungime care se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. 1 Decembrie 1918, km 0+084.00 cu str. Gheorghe Doja, km 0+203.00 cu str. Aurel 

Vlaicu, km 0+270.00 cu str. Dragos Voda, km 0+343.00 cu str. Rodnei si la km 0+413.00 cu str. 

Ecaterina Teodoroiu. 
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Str. Alexandru cel Bun are un traseu in plan de 457.00 m lungime care se intersecteaza la km 

0+000.00 cu strada Stefan cel Mare, km 0+050.00 cu str. Tineretului, km 0+110.00 cu str. Capitan 

Darban, km 0+250.00 cu str. Sfintii Voievozi, km 0+457.00 cu str. Costache Conachi. 

 

Str. Sfintii Voievozi are un traseu in plan de 203.00 m lungime care se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Alexandru cel Bun, km 0+138.46 cu str. Capitan Darban si la km 0+203.00 cu str. 

Stefan cel Mare. 

 

Str. Mihai Eminescu are traseul in plan de 425.00 m lungime care se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Stefan cel Mare, km 0+100.00 cu str. Calistrat Hogas, km 0+310.00 cu str. Costache 

Conachi si la km 0+425.00 cu str. Vasile Lupu. 

 

Str. Vasile Lupu are lungimea traseului in plan de 309.00 m si se intersecteaza la km 0+000.00 

cu str. Focsa, km 0+068.00 cu str. Trecatoarea Vasile Lupu, km 0+309.00 cu str. Mihai Eminescu. 

 

Str. Fundatura Plugului are traseul in plan de 336.00 m lungime si se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Plugului, km 0+212.00 cu str. Al. Lascarov Moldoveanu iar la km 0+336 cu str. 

Fundatura Plugului. 

 

Str. Constantin Radovici – are lungimea traseului in plan de 222.00 m si se intersecteaza cu 

strazile Plugului la km 0+000.00, si str. Al. Lascarov Moldoveanu la km 0+222.00. 

 

Str. Al. Lascarov Moldoveanu are lungimea traseului in plan de 973.00 m si se intersecteaza la 

km 0+000.00 cu strada Fundatura Plugului, km 0+050.00 cu str. Constantin Radovici tronsonul 1, km 

0+255.00 cu strada Garlei, km 0+496.00 cu str. Constantin I. Mocanu, km 0+625.00 cu str. Negoita 

Danila, km 0+921.00 cu str. Fundatura Plutonier Stoicescu si la km 0+973.00 cu str. Plutonier 

Stoicescu. 

 

Str. Plutonier Stoicescu are lungimea traseului in plan de 1034.00 m si se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Cuza Voda, km 0+025.00 cu str. Viei, km 0+056.00 cu str. Fundatura Cuza Voda, km 

0+315.29 cu str. Plugului, km 0+479.00 cu str. Al. Lascarov Moldoveanu, km 0+585.00 cu str. Oltului, 

km 0+950.00 str. Petru Rares si la km 1+034.00 cu str. Cuza Voda. 

 

Str. Nicolae Balcescu are lungimea traseului in plan de 1505.00 m si se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Cuza Voda si la km 1+505.00 cu str. Avram Iancu. 

 

Str. Avram Iancu are lungimea traseului in plan de 695.00 m  si se intersecteaza la km 

0+000.00 cu str. Nicolae Balcescu si la km 0+695.00 cu str. Malului. 

 

Str. Malului are lungimea traseului in plan de 160.00 m se intersecteaza la km 0+000.00 cu o 

strada laterala si la km 0+160.00 cu strada Avram Iancu. 

 

 

Profilul longitudinal   

 

 In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor sa 

se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a 

nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin 

fisuri). 

Declivitatile din profilul longitudinal sunt cuprinse intre 0.10% si 4.95%. 
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Profilul  transversal  

 

Profilul transversal în aliniamente este cu pantă tip acoperis sau panta unica, dupa caz, de: 

- 2.50 %  caracteristic stratului de uzură din beton asfaltic la partea carosabilă; 

- 4,00 % pe acostamente; 

 

Lăţimea profilului transversal are partea carosabilă cuprinsa intre 3,00-7,00m m incadrata, dupa 

caz, de borduri sau de acostamente cuprinse intre 0,50 - 0,75 m: 

 

Profil transversal tip I (aplicabil pe str. C-tin Brancoveanu tr. 1 km 0+000 – 0+604, str. 

Zimbrului km 0+000 – 0+139, str. Rodnei km 0+000 – 0+253, str. Plutonier Stoicescu km 0+000 - 

0+025 si km 0+075 – 1+034, str. Marasesti km 0+000 – 0+805, str. Dragos Voda km 0+000 – 0+142, 

str. Aurel Vlaicu km 0+000 – 0+118) 

 parte carosabila 6.00m; 

 pante transversale de 2.50%; 

 borduri prefabricate 20x25. 

 

Profil transversal tip II (aplicabil pe str. C-tin Brancoveanu tr. 2 km 0+000 – 0+110 si str. C-

tin Brancoveanu tr. 3 km 0+000 – 0+096): 

 parte carosabila 4.00m cu panta unica spre stanga de 2.00%; 

 acostament din piatra sparta pe partea stanga 0.50m; 

 broduri prefabricate 20x25 pe partea dreapta a strazii. 

 

Profil transversal tip III (aplicabil pe str. Dimitrie Harlescu km 0+038 – 0+386): 

 parte carosabila 8.00m; 

 pante transversale de 2.50%; 

 borduri prefabricate 20x25 

 trotuare existente; 

 

Profil transversal tip III’ (aplicabil pe str. Dimitrie Harlescu km 0+000 – 0+038 si 0+386 – 

0+413 ): 

 parte carosabila 13m; 

 pante transversale de 2.50%; 

 borduri prefabricate 20x25 

 trotuare existente; 

 

 

Profil transversal tip IV (aplicabil pe str. Alexandru cel Bun km 0+000 – 0+457, str. Mihai 

Eminescu km 0+000 – 0+425, str. Vasile Lupu km 0+000 – 0+275): 

 parte carosabila 7.00m; 

 pante transversale de 2.50% 

 borduri prefabricate 20x25; 

 trotuare existente. 

 

 

 

Profil transversal tip V (aplicabil pe str. Pietei km 0+000 – 0+160): 

 parte carosabila 7.00m; 

 pante transversale de 2.50%; 

 borduri prefabricate 20x25; 

 trotuare existente.. 
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Profil transversal tip VI (aplicabil pe str. Fundatura Plugului 0+000 – 0+336, str. Alexandru 

Lascarov Moldoveanul km 0+000 – 0+415 si km 0+740 – 0+875): 

 parte carosabila 5.50m; 

 borduri prefabricate 20x25. 

 

Profil transversal tip VII (aplicabil pe str. Alexandru Lascarov Moldoveanul km 0+415 – 

0+740): 

 parte carosabila 5.50m; 

 borduri prefabricate 20x25 pe partea stanga; 

 acostament din piatra sparta pe partea dreapta. 

 

Profil transversal tip VIII (aplicabil pe str. Alexandru Lascarov Moldoveanul km 0+740 – 

0+973, str. Plutonier Stoicescu km 0+025 - 0+075, str. Vasile Lupu km 0+275 - 0+309): 

 parte carosabila 4.00m; 

 panta unica de 2.50% 

 borduri prefabricate 20x25. 

 

Profil transversal tip IX (aplicabil pe str. Nicolae Balcescu km 0+000 – 1+451): 

 parte carosabila 5.50m; 

 acostamente din piatra sparta 0.75 cm; 

 

Profil transversal tip X (aplicabil pe str. Nicolae Balcescu km 1+451 – 1+505): 

 parte carosabila 5.50m; 

 acostamente din piatra sparta 0.75 cm; 

 parapete metalic cu nivel de siguranta H1. 

 

Profil transversal tip XI (aplicabil pe str. Avram Iancu km 0+000 – 0+695, str. Malului km 

0+000 – 0+160 si str. Constrantin Radovici Tr. 1 km 0+000 - 0+222): 

 parte carosabila 5.50m; 

 rigole carosabile din beton de ambele parti ale strazii 2 x 0.90m; 

 

Profil transversal tip XII (aplicabil pe str. Sfintii Voievoizi km 0+000 – 0+203): 

 parte carosabila 6.0m; 

 borduri prefabricate 20x25. 

 Trotuare existente adiacente partiic arosabile. 

 

Scurgerea apelor se va realiza fie pe langa bordura, fie prin rigole carosabile din beton, catre 

sistemul de canalizare existent acolo unde acesta exista sau catre spatiul verde. 

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor (rigole carosabile) se va face in conformitate cu 

prevederile STAS 10796/2/86-Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor - Rigole, Santuri 

si Casiuri, tinand seama de tipul de pamant pe zona aferenta, pantele de scurgere, sectiunea de 

scurgere necesara. 

 

Structura rutiera 
 

S-a adoptat urmatoarea structura rutiera: 

 strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70........................................4 cm; 

 strat de legatura din beton asfaltic BADPC 20 leg 50/70.................................5 cm; 

 strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment   ........................................... 20 cm; 

 strat de fundatie din balast...............................................................................30 cm; 
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Mai jos se pot observa, centralizate, strazile studiate, impreuna cu structurile rutiere existente si 

proiectate: 

 

Nr. 

Crt. 
Nume drum Lungime 

 
Latime 

parte 

carosabila 

Structura rutiera 

existenta 
Structura rutiera 

proiectata 

1 Pietei 160 7.00 

 0,00 – 0,05 m = 

asfalt 

 0,05 – 0,20 m = 

umplutura din pamabt 

cu pietris; 

 0.20 – 1.00 = argilă 

prăfoasă, 

macroporică, cafenie 

negricioasă, plastic 

vartoasa; 

 1,00 – 2,00 m argilă 

prăfoasă, 

macroporică, 

cafenie, cu 

numeroase 

concreţiuni 
calcaroase mari, 

plastic vârtoasa 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 
 

2 Mihai Eminescu 425.00 7.00 

 0,00 – 0,03 m = 

asfalt 

 0,03 – 0,30 m = 

blocaj din bolovani 

mari de râu; 

 0.30 – 1.00 = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, cafenie 

negricioasă, plastic 

vartoasa 

 1.00 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, 

cafenie, cu 

numeroase 

concreţiuni 

calcaroase,  
plastic vârtoasa 
 

 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 
 

3 Vasile Lupu 309.00 
7.00 
4.00 

 0,00 – 0,25 m = 

blocaj din bolovani 

mari de râu 

 0,25 – 1,10 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

negricioasa, plastic 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 
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vârtoasă 

 1,10 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, 

cafenie, cu 

numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasa 

 

balast 
 

4 
Str. Alexandru cel 

Bun 
457.00 7.00 

 0,00 – 0,05 m = 

asfalt 

 0.05 – 0.30m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,30 – 1.00  m = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, cafenie 

negricioasă, plastic 

vârtoasă 

 1,00 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, 

cafenie, cu 

numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasa 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 
 

5 Sfintii Voievozi 203 6.00 

 0,00 – 0,03 m = 

asfalt 

 0,03 – 0,30 m = 

blocaj din bolovani 

mari de râu împănaţi 

cu pietriş 

 0,90 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporică, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase,  
plastic vârtoasa 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

6 Marasesti 805 6.00 

 0,00 – 0,30 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,30 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

7 
Constantin 

Brancoveanu 
810.00 

6.00 
4.00 

 0,00 – 0,30 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 
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 0,30 – 2,00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

8 Zimbrului 139 6.00 

 0,00 – 0,25 m = 

blocaj din piatră 

mare de râu cu liant 

argilos 

 0,25 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

9 Rodnei 253 6.00 

 0,00 – 0,20 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,20 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

10 Dragos Voda 142.00 6.00 

 0,00 – 0,20 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,20 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

11 Aurel Vlaicu 118 6.00 

 0,00 – 0,25 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,25 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

12 Dimitrie Harlescu 413 
8.00 
13.00 

 0.00 – 0.05 = 

asfalt 

 0,05 – 0,30 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,30 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 



 

„MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TECUCI, JUDETUL GALATI, ETAPA I” 

 

 

  

Pagina 26 din 34 

 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

balast 

 
13 

C-tin Radovici 222.00 5.50 

 0,00 – 0,25 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,25 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

14 
Al. Lascarov 

Moldoveanu 
973.00 

5.50 
4.00 

 0,00 – 0,30 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,30 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

15 Plutonier Stoicescu 1034 
4.00 
6.00 

 0,00 – 0.05 m = 

asfalt 

 0,05 – 0,30 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,30 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

16 Fundatura Plugului 336.00 5.50 

 0,00 – 0,20 m = 

umplutură din balast 

cu liant argilos 

 0,20 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 
 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

17 Malului 161 5.50 

 0,00 – 0,10 m = 

beton 

 0,10 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 
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calcaroase, plastic 

vârtoasă 
balast 

18 Avram Iancu 695.00 5.50 

 0,00 – 0,10 m = 

beton 

 0,10 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

19 Nicolae Balcescu 1505.00 5.50 

 0,00 – 0,15 m = 

beton 

 0,15 – 2.00 m = 

argilă prăfoasă, 

macroporica, cafenie 

cu numeroase 

concreţiuni 

calcaroase, plastic 

vârtoasă 

 4 cm strat de uzura 

BADPC 16 rul 50/70 

 5 cm strat de legatura 

BADPC20 leg 50/70 

 20 cm strat de fundatie din 

balast stabilizat cu ciment   

 30 cm strat de fundatie de 

balast 

 

 

Lucrări conexe  

 

La terminarea lucrarilor strazile vor fi semnalizate corespunzator cu indicatoare de circulatie. 

 

 

Instalaţii aferente construcţiilor  

 

Exploatarea drumului nu necesită instalaţii de forţă. 

 

Utilităţi   

 

Nu sunt necesare utilităţi pentru exploatarea drumului. La execuţia lucrărilor, energia electrică 

necesară va fi asigurată în organizarea de şantier prin racordare din reţeaua existentă sau prin 

intermediul unui grup electrogen. 

 

 

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale 

de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

 

Avand in vedere faptul ca documentatia tehnico-economica se incadreaza in categoria 

lucrarilor de drumuri si anume, modernizarea si reabilitarea acestora, realizarea efectiva a proiectului 

nu presupune racordarea la utilitati de genul alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaz.  

Racordul la acest tip de utilitati se va realiza exclusiv pentru organizarea de santier a 

antreprenorului si se va regasi detaliata in proiectul de organizare a executiei, proiect ce se va intocmi 

la o faza ulterioara a proiectarii. 
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5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul 

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

 

      Anul I Anul II 

Nr 

ctr 
Denumire activitate 

Nr 

luni 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1 Obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinere teren 0                                                 

1.2 Amenajarea terenului 0                                                 

1.3 Amenajarea pentru 

protectia mediului 0                                                 

2 Asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului 0                                                 

3 Proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 1                                                 

3.2 Obtinere avize si acorduri 2                                                 

3.3 Proiectare si inginerie 2                                                 

3.4 Organziarea procedurilor 

de achizitie 2                                                 

3.5 Consultanta 24                                                 

3.6 Asistenta tehnica 17                                                 

3.7 Dirigentie de santier 17                                                 

4 Investitia de baza 17                                                 

5 Alte cheltuieli 

5.1 Organziare de santier 2                                                 

5.2 Comisioane, cote taxe 2                                                 

5.3 Diverse su neprevazute 17                                                 

6 Probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului 

de exploatare 0                                                 

6.2 Probe tehnologice si teste 0                                                 

  

                         

  

  Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata 

               

  

  Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant 

       

  

  Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile din perioada 

      

  

  

                         

  

Nota:  
Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4 luni in 

perioada de iarna (perioada noiembrie-februarie)       
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5.4 Costurile estimate ale investitiei 

 
                              OBIECTIV: Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati - etapa I 

Beneficiar: Primaria Tecuci, judetul Galati 

Proiectant: S.C.- DICON MID CONSTRUCT - S.R.L. 

Executant: ________________________________________ 

   DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7 

   al obiectivului de investitii     

Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati - etapa I   

                Conform H.G. nr. 907 din 2016   

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Vaolare fara 

TVA 

 

TVA 

Valoare  

cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1     Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2     Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
    Amenajari pentru protectia 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 

CAPITOL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii 

  TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1     Studii 20,700.00 3,933.00 24,633.00 

3.1.1         Studii de teren 20,700.00 3,933.00 24,633.00 

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 autorizatii 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.3     Expertizare tehnica 6,900.00 1,311.00 8,211.00 

3.4 
    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
0.00 0.00 0.00 

3.5     Proiectare 299,297.00 56,866.43 356,163.43 

3.5.1         Tema 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/documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si deviz general 131,000.00 24,890.00 155,890.00 

3.5.4 
        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.5.5 
        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie 
4,600.00 874.00 5,474.00 

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie 158,697.00 30,152.43 188,849.43 

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.7     Consultanta 99,765.00 18,955.35 118,720.35 

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 99,765.00 18,955.35 118,720.35 

3.7.2         Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8     Asistenta tehnica 149,647.00 28,432.93 178,079.93 
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3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului 89,788.00 17,059.72 106,847.72 

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor 58,362.00 11,088.78 69,450.78 

3.8.1.2 

            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat în Constructii 
31,426.00 5,970.94 37,396.94 

3.8.2         Dirigentie de santier 59,859.00 11,373.21 71,232.21 

  TOTAL CAPITOL 3 582,309.00 110,638.71 692,947.71 

CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1     Constructii si instalatii 9,976,567.00 1,895,547.73 11,872,114.73 

4.1.1      Sistem rutier 7.406.556,70 1.407.245,77 8.813.802,47 

4.1.2      Borduri 673.430.95 127.951,88 810.382,83 

4.1.3      Elemente preluare si dirijare ape pluviale 1.191.754,53 226.433,36 1.418.187,89 

4.1.4      Desfaceri si demolari 536.411,53 101,918.19 638,329.72 

4.1.5      Reparatii podete 11,655.78 2,214.60 13,870.37 

4.1.6 
     Aducerea capacelor de la caminele de vizitare si a aerisirilor 

de la reteaua de gaze la cota strazilor 76,268.33 14,490.98 90,759.31 

4.1.7      Siguranta circulatiei si semnalizare 80.489,19 15.292,95 95.782,13 

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 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     Dotari 0.00 0.00 0.00 

4.6     Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4 9,976,567.00 1,895,547.73 11,872,114.73 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

5.1     Organizare de santier 249,413.81 47,388.62 296,802.43 

5.1.1 
        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier 
162,122.81 30,803.33 192,926.14 

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului 87,291.00 16,585.29 103,876.29 

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului 114,743.00 0.00 114,743.00 

5.2.1 
        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
0.00 0.00 0.00 

5.2.2 
        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii 
49,883.00 0.00 49,883.00 

5.2.3 

        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii 

9,977.00 0.00 9,977.00 

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 49,883.00 0.00 49,883.00 

5.2.5 
        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 5,000.00 0.00 5,000.00 

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute 1,042,551.00 198,084.69 1,240,635.69 

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 5 1,406,707.81 245,473.31 1,652,181.12 

CAPITOL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1     Pregatirea 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 11,965,583.81 2,251,659.75 14,217,243.56 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 10,138,689.81 1,926,351.06 12,065,040.87 
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5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei 

 

5.5.1 Impactul social si cultural 

 

Asupra vietii sociale si culturale a municipiului Tecuci, implementarea proiectului va duce  la 

imbunatatirea conditiilor de trai prin modernizarea strazilor studiate in prezenta documentatie. 

Pe langa imbunatatirea conditiilor de trai si de mediu, prin diminuarea consumului de noxe si a 

cantitatilor de praf, se vor imbunatatii si conditiile de circulatie si fluxurile rutiere. In urma 

implementarii proiectului si a solutiilor prevazute in acesta circulatia se va desfasura in conditii de 

siguranta si confort. Viteza de deplasare va creste, iar consumul de carburant se va reduce. 

In ceea ce priveste scurgerea apelor acestea au fost asigurate prin implementarea solutiilor in 

prezenta documentatie. Prin solutiile prevazute in proiect apele pluviale vor fi evacuate rapid de pe 

suprafata partii carosabile catre sistemele de colectare si evacuare. 

 

5.5.2 Extimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei 

 

5.5.2.1 In faza de realizare 

 

  Constructor :  

 20 angajati 

 1 posturi de ingineri; 

 3  posturi de tehnicieni; 

 6  posturi de muncitori calificati; 

 10 posturi de muncitori necalificati; 

 

5.5.2.2 In faza de operare 

 

Nu se vor crea noi locuri de munca in faza de operare. 

 

5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 

protejate 

 

Implementarea proiectului nu va afecta mediul inconjurator si nu vor exista actiuni care sa 

afecteze biodiversitatea, avand in vedere si faptul ca amplasamentul pe care se va desfasura lucrarea 

nu este inclus pe lista siturilor protejate. 

 

6. OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA 

 

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

sustenabilitatii riscurilor 

 

Solutiile pentru realizarea structurii rituere a drumurilor sunt stabilite conform starii tehnice. 

Astfel se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare: 

 

Solutia I: 

 4 cm strat de uzura BAPC 16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108) 

 5 cm strat de lagatura BADPC20 conform AND 605 (BAD20 leg conform SR EN 13108) 

 20 cm strat de fundatie de balast stabilizat cu ciment   conform SR EN 13242+A1 

 30 cm strat de fundatie de balast conform SR EN 13242+A1 
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  Solutia II 

 20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BcR 3,5 

 5 cm strat de nisip 

 25 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 

 Sapatura 20-30 cm sau scarificare cu reprofilarea stratului existent 

 

 Pentru a evidentia avantjul ecnomic al alegerii solutiei constructive se va anexa Capitolul 4 – 

Cheltuieli pentru investitia de baza pentru ambele solutii: 

 

SOLUTIA I 

 
CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

    Constructii si instalatii 9,976,567.00 1,895,547.73 11,872,114.73 

     Sistem rutier 7.406.556,70 1.407.245,77 8.813.802,47 

     Borduri 673.430,95 127.951,88 801.382,83 

     Elemente preluare si dirijare ape pluviale 1.191.754,53 226.433,36 1.418.187,89 

     Desfaceri si demolari 536,411.53 101,918.19 638,329.72 

     Reparatii podete 11,655.78 2,214.60 13,870.37 

     Aducerea capacelor de la caminele de vizitare si a aerisirilor de 

la reteaua de gaze la cota strazilor 76,268.33 14,490.98 90,759.31 

     Siguranta circulatiei si semnalizare 80.489,19 15.292,95 95.782,13 

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
0.00 0.00 0.00 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

    Dotari 0.00 0.00 0.00 

    Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 9,976,567.00 1,895,547.73 11,872,114.73 

 

SOLUTIA II 

 
CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

    Constructii si instalatii 12.533.615,15 

 

2.381.386,88 

 

14.915.002,03 

 

     Sistem rutier 10.092.450,49 

 

1.917.565,59 

 

12.010.016,08 

 

     Borduri 782.061,38 148.591,66 930.653,04 

     Elemente preluare si dirijare ape pluviale 953.292,97 181.125,66 1.134.418,64 

     Desfaceri si demolari 536.411,53 101.918,19 638.329,72 

     Reparatii podete 11.655,78 2.214,60 13.870,37 

     Aducerea capacelor de la caminele de vizitare si a aerisirilor de 

la reteaua de gaze la cota strazilor 
76.268,33 

 

14.490,98 

 

90.759,31 

 

     Siguranta circulatiei si semnalizare 81.474,69 

 

15.480,19 

 

96.954,88 

 

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 

0.00 0.00 0.00 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

    Dotari 0.00 0.00 0.00 

    Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 12.533.615,15 2.381.386,88 14.915.002,03 
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6.2 Selectarea si justificarea optiunii optime recomandate 

 

 Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda Solutia I.  

 Aceasta solutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in ultima 

perioada pe lucrari similare. Totodata solutia are o viteza mai mare de executie iar din experienta 

ultimelor contracte similare este mai economica din punct de vedere financiar. 

 Avantajul solutiei propuse este ca structura rutiera flexibila prezinta solicitari reduse la nivelul 

patului drumului, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale structurii. 

 Solutiile alternative propuse desi asigura capacitatea portanta a structurii rutiere sunt mai 

scumpe si presupun tehnologii de executie cu grad de dificultate sporit.   

 Se vor avea in vedere accesele la proprietati prin realizarea continuizarii scurgerii apelor in 

lungul drumurilor. 

  

6.3 Principalii indicatori tehnico economici aferenti investitiei 

 

6.3.1 Indicatori maximali 

 

 Lei (fara TVA) Lei (cu TVA) 

Valoarea totală (INV) 11,965,583.81 14,217,243.56 

Constructii-montaj(C+M): 10,138,689.81 12,065,040.87 

 

 

Indicatori minimali 

 

Categoria strazilor III si IV 
 

Categorie de importanta a lucrarii C - normala 
 

Viteza de proiectare 25-40 km/h 

Lungime totala drum 9159 m 

Latime parte carosabila 4.00 – 7.00 m 

Latime acostament 0.50 -0.75 m 

Numar total podate decolmatate / reabiliatate 3 buc 

 

 Justificare neincadrare in standardul de cost: 

 

 Avand in vedere starea actuala a strazilor din Municipiul Tecuci care sunt propuse pentru 

modernizare s-a ales executarea unei structurii rutiere noi. 

 Luand in considerare prevederile STAS 1709 – 2 – 90 – Prevenirea si remedierea degradarilor 

din inghet – dezghet corelata cu studiul geotehnic ce evidentiaza un tip de pamant foarte sensibil la 

inghet – dezghet se impune dimensionarea unei structuri rutiere care sa asigure prevenirea degradarilor 

din inghet – dezghet pentru un Zcr = 90 cm specific amplasamentului Municipiului Tecuci. 

 Astfel s-a stabilit o structura rutiera alcatuita din: 

 

Structura rutiera conform Proiect Structura rutiere conform Standard de Cost 

4 cm strat de uzura din BAPC16 4 cm strat de uzura din BA16 

5 cm strat de legatura din BADPC20 5 cm strat de legatura din BAD25 

20 cm strat de fundatie din Balast stabilizat cu 

ciment   

15 cm strat de baza din Piatra Sparta 

30 cm strat de fundatie din Balast 15 cm strat de fundatie din Balast 
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Se poate observa ca solutia tehnica propusa in proiect ce asigura prevenirea degradarilor din 

inghet – dezghet are in alcatuire materiale si tehnologii diferite fata de cea din Standardul de Cost ceea 

ce conduce la o depasire a valorilor impuse in standardul de cost. 

Pentru a asigura accesul la proprietati in conditii normale de siguranta si confort se impune 

pastrarea in mare parte a cotelor existente a liniei rosii a proiectului, fapt ce conduce la lucrari de 

terasamente ce exced prevederile standardului de cost. 

Avand in vedere morfologia terenului existent, pentru a asigura o evacuare apelor pluviale se 

impun lucrari de montarea de borduri prefabricate din beton sau executare de rigoile carosabile din 

beton ce nu sunt tratate in satandardul de cost. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus valoarea pe kilometru pentru proiectul prezentat s-a 

ajuns la o valoare de 808.664 lei / km fata de 720.805 lei / km prevazut in Standardul de Cost. 

 

6.3.2 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii (luni) 

 

Durata estimata de executia a obiectivului de investitii va fi de 17 de luni. 

 

6.4 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare 

si economice 

 

Sursele de finantare se vor asigura din Programul National de Dezvoltare Locala. 

 

7. URBANISM ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

 

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

 

Se va anexa separat Certificatul de Urbanism nr. 486 din 29.08.2017. 

 

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

 

Studiul topografi vizat de catre OCPI este parte integranta din documentatia tehnico-

economica si se poate gasi atasat acesteia. 

 

7.3 Extras de carte funciara 

 

Extrasele de carte funciara se pot regasi anexate studiului topografic vizat de catre Oficiul de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara 

 

7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor 

 

Avizele privind asigurarea utilitatilor sunt nominalizate in certificatul de urbanism si se vor 

anexa separat. 

 

7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 

 

Avizul autoritatii competente pentru protectia mediului se va anexa separat. 

 

7.6 Avize, acorduri si studii specifice 

 

Nu este cazul. 

Intocmit,                                                       Verificat, 

Ing. Anghel Radu        Ing. Balmus Silviu 
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