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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE 
 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„ASFALTARE REȚEA STRADALĂ ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR 

ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ 

 

 

1.3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

ORAȘ SOVATA COD FISCAL 4436895,  

JUDEȚUL MUREȘ, ORAȘ SOVATA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 155 

TEL / FAX 0265 570 218 / 0265 570 524  

E-mail : sovata@cjmures.ro 

 

1.4. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR 

DE INTERVENȚIE 

S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. 

STEJREIȘ NR. 66, COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ 

TEL. 0744 58 46 40, E-mail: contact@drumurisicladiri.ro    

J26 / 766 / 2013, CUI 32057544 

COD CAEN 7112 –activități de inginerie și consultanță tehnică legate de 

acestea 

 

mailto:sovata@cjmures.ro
mailto:contact@drumurisicladiri.ro
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

 

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITIC, STRATEGII, LEGISLAȚIE, 

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE 

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activitățile principale de 

amenajare a teritoriului și de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului 

teritoriu național a strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare durabilă în 

profil teritorial, precum și urmărirea aplicării acestora în conformitate cu 

documentațiile de specialitate legal aprobate. 

Strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, 

menționate anterior, se fundamentează pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

TERITORIALĂ A ROMÂNIEI. 

Unul din Obiectivele generale ale strategiei este: 

- OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 

serviciilor publice în vederea asigurării unor spații rurale de calitate, atractive și 

incluzive. 

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI MUREȘ PENTRU PERIOADA 2014-

2020 

Obiectiv general - Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului 

Mureș, reducerea disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării 

unui climat favorabil dezvoltării. 

Prin prezentul proiect se propune ca soluție tehnică pentru reabilitarea 

sistemului rutier, îmbrăcăminte rutieră din mixturi asfaltice. 

Investiția propusă se realizează în intravilanul UAT Oraș Sovata, obiectivele 

propuse a se reabilita prin prezentul proiect fac parte din domeniul public al Orașului 

Sovata, Județul Mureș. 

Investiția propusă este în corelare cu strategia județului Mureș și cu strategia 

locală al orașului Sovata. 

Investiția propusă respectă Planul Urbanistic General aprobat. 

Investiția propusă este necesară, oportună și are potențial economic. 
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Numărul total al populației orașului Sovata este de 10.385 locuitori, conform 

rezultatului final al recensământului populației și locuințelor din anul 2011. 

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 

Obiectivele studiate fac parte din categoria străzilor în mediu urban. 

În prezent străzile se prezintă în stare tehnică neadecvată desfășurării 

traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort. Sistemul rutier este 

alcătuit dintr-o pietruire primară, pe alocuri se compune din mixturi asfaltice. 

Nu se realizează evacuarea apelor de pe suprafața carosabilă. Pe străzile 

amenajate cu mixturi asfaltice, evacuarea apelor se realizează prin canalizare 

pluvială. 

Având în vedere cele menționate mai sus, se consideră a fi oportună investiția 

de reabilitare a suprafețelor pietonale. 

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ 

Acte normative avute în vedere la elaborarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții: 

STAS 863 - 85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Prescripții de proiectare. 

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și  pentru finisarea 

suprafețelor utilizate în construirea șoselelor, a aeroporturilor și 

a altor zone cu trafic. 

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru 

utilizare în inginerie civilă și construcții de drumuri. 

SR EN 12620 Agregate pentru beton. 

CP 012/1- 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare 

rutieră. Clasificare simboluri și amplasare. 

SR 1848-7:2004  Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. 

STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. 

Prescripții generale de proiectare. 

STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de drumuri. 

Adâncime de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul. 
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STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de drumuri. 

Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț – dezgheț. 

Prescripții tehnice. 

SR EN 1999-1-1-2004 Acțiuni generale. Greutăți specifice. Acțiunea vântului. 

SR EN 1999-1-3-2005 Acțiuni generale – Încărcări date de zăpadă 

STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale străzilor. 

STAS 2900 - 89 Lățimea drumurilor. 

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecțiilor de străzi. Clasificare și prescripții de 

proiectare. 

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții 

tehnice generale de calitate. 

Indicativ NP 116 -2005 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și 

suple pentru străzi. 

P100 - 1 - 2013 Cod de proiectare seismică 

PD 177 – 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și 

semirigide. 

NT 27 / 98 Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localități rurale 

OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și 

realizarea străzilor în localități rurale. 

CD 31-94 Instrucțiuni tehnice departamentale pt. determinarea capacității 

portante a sistemului de drumuri non – rigide și semi – rigide cu 

ajutorul deflectometrului. 

CD 155 – 2001 Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a 

drumurilor moderne. 

Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic a 

drumurilor 

Legea nr.90/1996 Privind măsurile de protecția muncii. 

H.G. nr. 273/1994 Privind aprobarea regulamentului de recepția lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora. 
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STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

Încercarea Proctor. 

STAS 1948/1 Stâlpi de ghidare și parapete. Prescripții generale de proiectare 

și amplasare pe drumuri. 

Legea nr. 10 Privind calitatea în construcții. 

Legea nr. 177 / 2015 Lege pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții. 

Legea nr. 50  Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Ord. M.T. nr. 1296 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor. 

OG 43/1997  Ordonanță de guvern privind regimul drumurilor 

Ord. M.T. nr. 1295 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 

publice. 

HG nr. 907 / 2016 Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutului – cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Ord. 901 din 2015  Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și 

al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în 

Construcții privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului 

tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice 

Ord. 486/500 din 09.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și 

locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului 

de Stat în Construcții pentru aprobarea procedurii privind 

emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – 

I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente. 
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2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A 

DEFICIENȚELOR 

Străzile studiate au fost propuse pentru reabilitarea sistemului rutier de către 

UAT Sovata, județul Mureș, în a cărei administrație se află. 

Situația existentă se prezintă astfel:  

Lungimea totală proiectată L=21.677 m. 

1. Strada 22 Decembrie 

Are o lungime de 105 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de 4 – 4,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

2. Strada Fabricii 

Strada se ramifică din strada Principală – DJ153. 

Are o lungime de 669 m, se structurează pe 2 tronsoane, strada este amenajat 

cu agregate naturale (balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3 - 5 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

3. Strada Iuhodului 

Strada se structurează pe 2 tronsoane. 

Strada se ramifică din Strada Praidului - drumul național DN13A. 

Are o lungime totală de 835 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 4 - 5 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

4. Strada Lupului 

Strada se ramifică din strada Principală - drumul județean DJ153.  

Are o lungime de 365 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 4 -5 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri deschise. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

5. Strada Mierlei 

Strada se află situat între străzile Praidului (DN13A) și str. 1 Mai. 

Are o lungime de 761 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 4.50 - 5 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 
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Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți sunt realizate artizanal și nu 

realizează o scurgere continuă. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

6. Strada Minei 

Strada pornește din intersecția cu strada Praidului (DN 13A). 

Are o lungime de 345 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

7. Strada Morii 

Strada pornește din intersecția cu strada Ciocărliei, este o stradă înfundată. 

Are o lungime de 140 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,80 - 4 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

8. Strada Nicolae Bălcescu 

Strada este structurată pe 2 tronsoane ,  Tronsonul 1 pornește  din intersecția cu 

str. Sebeșului, Tronsonul 2 pornește din str. Praidului (DN 13A). 

Lungime totală este de 634 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 - 6 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată de șanțuri de pământ. Tronsonul 1 își 

desfășoară traseul de a lungul pârâului Sovata. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

9. Strada Scurtă 

Strada pornește de la intersecția cu strada Ciocârliei. 

Are o lungime de 210 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3 – 4 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

10. Strada Sebeșului 

Strada pornește de la intersecția cu strada Principală (DJ153) până la strada 

Praidului (DN 13A).  

Strada se înfundă pe ambele direcții la pârâul Sovata. 

Lungimea totală este de 370 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 5,50 m.  
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Scurgerea apelor pluviale este asigurată printr-o canalizare pluvială respectiv, 

șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

11. Strada Ulmului 

Strada pornește și se termină la intersecția cu strada Praidului (DN 13A). 

Are o lungime de 460 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 4,50 – 5,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți sunt amenajate în varianta 

tubulară realizate artizanal. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

12. Strada Vapas 

Strada pornește de la intersecția cu DN 13A. 

Are o lungime de 322 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 4,00 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prun șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

13. Strada Arinului 

Strada pornește din intersecția cu strada Stâna de Vale. 

Are o lungime de 248 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 4 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

14. Strada Bisericii 

Tronsonul studiat oferă acces la cimitirul din localitate, la sfârșit se racordează la 

strada Teilor. 

Are o lungime de 373 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 5,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

15. Strada Bradului 

Este o stradă înfundată, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 5,50 m.  

 

Are o lungime de 124 m. 
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Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

16. Strada Câmpul Sărat  

Tronsonul studiat pornește de la Km 0+569  

Are o lungime de 881 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 5,50 - 6 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

17. Strada Cerbului  

Strada este o stradă înfundată, pornește din intersecția cu strada Vulturului. 

Are o lungime de 267 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). 

Lățimea actuală este de cca. 3 – 3,50 m.  

Strada este o stradă în pantă accentuată declivitatea longitudinală maximală este 

de 20,3 % .  

Scurgerea apelor pluviale este parțial asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

18. Strada Coasta Reștadului  

Strada pornește din intersecția cu strada Câmpul Sărat 

Are o lungime de 245 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,70 – 4,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

19. Strada Dealul Fierestrăului 

Are o lungime de 305 m, este amenajat cu agregate naturale (balast, pietriș). 

Lățimea actuală este de cca. 3,20 – 4,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

20. Strada Dealul Mestecănișului  

Strada pornește din intersecția cu strada Teilor. 

Are o lungime de 828 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 4 m. 

Scurgerea apelor nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 
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Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

21. Strada Dealul Rotund 

Are o lungime de 200 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 4 m.. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

22. Strada Gara Mică 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu DJ153 

Are o lungime de 238 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 4 m.. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

23. Strada Ghera 

Strada își desfășoară traseul între DJ153 și str. Trandafirilor. 

Are o lungime de 463 m, strada este amenajat cu mixturi asfaltice învechite. 

Lățimea actuală este de cca. 7,50 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin canalizare pluvială. 

Sunt realizate trotuare. 

24. Strada Ghioceilor 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Pârâului 

Are o lungime de 154 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3 – 4 m.. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

25. Strada Lacului 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Ghera. 

Are o lungime de 160 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3 – 6 m.. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

26. Strada Libertății 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Bradului. 

Are o lungime de 554 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,50 – 4,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 
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Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

27. Strada Pârâului 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Ghera. 

Are o lungime de 397 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,30 – 5,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin pârâul aflat pe partea stânga a 

străzii. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

28. Strada Soarelui TR1 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Stâna de Vale. 

Are o lungime de 212 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 3,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

29. Strada Soarelui TR2 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu str. Stâna de Vale. 

Are o lungime de 170 m, strada este amenajat cu agregate naturale (balast, 

pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 3,70 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

30. Strada Stejerișului 

Tronsonul studiat are o lungime de 190 m, strada este amenajat cu agregate 

naturale (balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 3,80 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

31. Strada Teilor 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu strada Dealul Mestecănișului 

Lungimea străzii este de 282 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,80 – 3,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

32. Strada Trandafirilor 

Strada are ca punct de plecare DJ153. 
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Are o lungime de 905 m, strada este amenajat cu mixturi asfaltice învechite. 

Lățimea actuală este de cca. 7,50 - 8 m.  

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin canalizare pluvială. 

Sunt realizate trotuare. 

33. Strada Zorilor 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu strada Trandafirilor 

Lungimea străzii este de 165 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 4,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

34. Strada Câmpului 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 194 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 4,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

35. Strada Căpeți TR 1 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu strada Vânătorilor 

Lungimea străzii este de 1.195 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 4,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată parțial prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

36. Strada Căpeți TR 2 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 595 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 4,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

37. Strada Căpeți TR 3 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 685 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 4,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  
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38. Strada Căpeți TR 4 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 962 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,30 – 4,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

39. Strada Isuica 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 615 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 5,00 – 5,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

40. Strada József Attila 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Este structurat pe 2 tronsoane.  

Lungimea totală a străzii este de 364 m, strada este amenajat cu agregate 

naturale (balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 5,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

41. Strada Lanului 

Strada își desfășoară traseul între străzile Vânătorilor și str. Lungă TR3. 

Lungimea străzii este de 670 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 5,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

42. Strada Lungă Tr 1 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 240 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,80 – 3,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

43. Strada Lungă Tr 2 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

17 

 

Lungimea străzii este de 192 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 4,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

44. Strada Lungă Tr 3 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 192 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 3,00 – 4,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată prin șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

45. Strada Lungă Tr 4 

Strada are ca punct de plecare intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 192 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 3,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

46. Strada Muntelui 

Strada are ca punct de pornire și punct de sfârșit intersecția cu DJ153 

Lungimea străzii este de 918 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,50 – 3,00 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată cu șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

47. Strada Vânătorilor 

Tronsoanele studiate sunt structurate pe 2 tronsoane cu lungimea totală de 1.704 

m. 

Strada este amenajat cu agregate naturale (balast, pietriș). Lățimea actuală este 

de cca. 2,50 – 5,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este asigurată cu șanțuri de pământ. 

Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

48. Strada Stelelor 

Strada are ca punct de pornire intersecția cu strada Stâna de Vale 

Lungimea străzii este de 480 m, strada este amenajat cu agregate naturale 

(balast, pietriș). Lățimea actuală este de cca. 2,80 – 3,50 m. 

Scurgerea apelor pluviale este parțial asigurată cu șanțuri de pământ. 
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Nu sunt realizate trotuarele și accesele la proprietăți. 

Nu sunt realizate elementele de siguranța circulației.  

 

Deficiențele constatate la fața locului: 

• elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal; 

• lipsa pantelor transversale; 

• lățimea suprafeței carosabile insuficientă; 

• regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor 

amenajări complete (șanțuri, rigole, podețe); 

• deficiențe la dispozitivele de siguranța circulației. 

 

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 

PUBLICE 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață 

al locuitorilor din zona obiectivelor studiate din Orașul Sovata, prin reabilitarea căilor 

de comunicare terestră destinată traficului rutier, pietonal și a lucrărilor conexe 

precum colectarea și evacuarea apelor pluviale, amenajarea dispozitivelor de 

sprijiniri și dispozitive pentru siguranța circulației, etc. 

Obiectivele specifice a proiectului: 

• dezvoltarea economică a zonei; 

• îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

• asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale; 

• crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zonă; 

• asigurarea mobilității forței de muncă; 

• îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului 

(reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație); 

• creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate 

și a reducerii poluării; 

• reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a 

oamenilor din zonă. 

Aceste obiective pot fi atinse prin: 

• impermeabilizarea suprafețelor carosabile; 

• reabilitarea părții carosabile existente; 

• colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și evacuarea lor către 

emisar; 

• realizarea canalizării pluviale; 
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• realizarea lucrărilor de susținere (ziduri de sprijin); 

• realizarea semnalizării orizontale și verticale; 

• amenajarea acceselor la proprietățile riverane aflate pe traseul străzilor; 

• realizarea trotuarelor; 

• amenajarea intersecțiilor; 

• amenajarea zonelor verzi. 

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

 

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 

a. Descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan); 

 

Informații generale 

Județul Mureș este un județ în regiunea Transilvania din România. Are o 

suprafață totală de 6.714 km² care reprezintă 2,8% din suprafața totală a țării. 

Numele județului provine de la râul Mureș, râu care străbate județul de la NE la SV.  

Comuna Livezeni este o comună peri-urbană, situată la extremitatea estică a 

Municipiului Târgu Mureș. 

 

Așezare geografică 

Județul Mureș este situat în zona central-nordică a țării, în centrul Podișului 

Transilvaniei, fiind cuprins între meridianele 23°55’ și 25°14’ longitudine estică și 

paralele 46°09’ și 47°00’ latitudine nordică. Județul se întinde între culmile muntoase 

ale Călimanului și Gurghiului până în Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei. 

Axa fizico-geografică a județului este râul Mureș care străbate județul de la NE către 

SV pe o distanță de 140 km; râul împrumutând și numele Mureș, județului. 

Județul Mureș se învecinează cu alte șapte județe. La nord-est cu județul 

Suceava pe o distanță 15 kilometri, limita fiind culmile masivului Călimani. Pe latura 

estică pe o distanță de 130 kilometri se învecinează cu județul Harghita, limita fiind 

descrisă pe direcția nord-sud de munții Călimani, defileul 

Mureșului între Toplița și Stânceni, munții Gurghiului până aproape de Sovata, 

traversează apoi cursul superior al Târnavei Mari până la intersecția acestuia cu râul 

Homorodul Mare. La extremitatea sud-estică județul Mureș se învecinează pe o 

porțiune de 20 km cu județul Brașov. În partea de sud-vest pe o distanță de 80 de 

km se învecinează cu județul Sibiu. Limita cu acest județ începe la intersecția dintre 

Târnava Mare și Hârtibaci, traversează Târnava Mare lângă Daneș, Mureș apoi 

urmează linia descrisă de cele 2 Târnave până în apropiere de sud-vestul 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Județ
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Căliman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Gurghiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Câmpia_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Harghita
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Defileul_Mureșului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Defileul_Mureșului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Toplița
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stânceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Târnava_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Homorodul_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Homorodul_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Brașov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Sibiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Daneș,_Mureș
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orașului Târnăveni. Hotarul cu județul Alba lung de 40 km este cuprins între Târnava 

Mică și râul Mureș și se află în partea de sud-vest a județului Mureș. La confluența 

Arieșului cu Mureșul începe granița cu județul Cluj, în partea de vest a județului 

Mureș, și traversează colinele Câmpiei Transilvaniei pe o distanță de aproape 60 

km. În partea de nord pe o distanță de 100 km, județul Mureș se învecinează 

cu județul Bistrița-Năsăud linia de demarcație dintre cele două județe fiind dealurile 

din Câmpia Transilvaniei, Subcarpații interni iar spre final Munții Călimani la o 

altitudine de 2000 m. 

ORAȘ SOVATA 

Sovata (în maghiară Szováta, în germană Sowata) este un oraș în județul 

Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Căpeți,  

Ilieși, Săcădat și Sovata (reședința). Este situat pe cursul superior al râului Târnava 

Mică, la confluența cu râul Sovata. 
 

Așezare geografică 

Orașul Sovata se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în 

Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest ale Munților Gurghiu (Carpații 

Orientali), altitudine 475-530 m, la de 60 km est de municipiul Târgu 

Mureș (reședința Județului Mureș).  

Oraşul Sovata, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din 

România, este situată în zona nord-estică a bazinului Transilvaniei, în extremitatea 

estică a judeţului Mureş.Al şaselea oraş după mărime al judeţului, Sovata se află la o 

distanţă de 60 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu-Mureş. 

La sudul orașul Sovata este situată drumul național DN13A Bălăușeri-Sovata, 

și la nord-vestul orașului drumul județean DJ 153 Ernei-Eremitu – Sovata, cu trenul 

se poate ajunge la oraș prin linia de cale ferată 307 Blaj-Târnăveni-Praid. 

Sovata se învecinează la nord cu dealul Cireșelu de 912 m, la est cu dealul 

Stejaru de 649 m, la nord-est cu dealul Becheci sau Bicheș de 1080 m, iar la nord-

est cu Masivul Gurghiu, vârful Saca de 1777 m. 

Populația totală este de 10385 locuitori la nivelul anului 2011, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică.  

Teritoriul orașului Sovata este limitat la: 

➢ nord se învecinează cu comuna Eremitu, comuna Chiheru de Jos și comuna 

Ibănești; 

➢ est se învecineaza cu județul Harghita; 

➢ sud se învecineaza cu județul Harghita și comuna Praid; 

➢ vest comuna Sărățeni și comuna Măgherani. 

 

b. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și căi de acces posibile; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Târnăveni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bistrița-Năsăud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Prin prezentul proiect se propune modernizarea rețelei de străzi existente din 

UAT Oraș Sovata. 

Terenul pe care se desfășoară traseul străzile se află în domeniul public al 

orașului Sovata. 

 

LUNGIMEA TOTALĂ PROIECTATĂ L=21.677 m (21,677 Km) 

 

c. Datele seismice și climatice; 

Geologia și geomorfologia zonei: 

Din punct de vedere geologic zona și amplasamentul studiat aparțin 

depozitelor Neogen – Pilocen – Pannoniere de origine aluvionară, formată și depusă 

de acțiunea apelor curgătoare și superficiale, formate din argile, argile marnoase, 

prafuri și nisipuri. 

Peste aceste straturi și formațiuni sunt prezente rocile mai tinere de vârstă 

Quatemar – Holocenă, compuse din roci nisipoase, prăfoase cu pietrișuri de origine 

deluvial – proluvială, care s-au format în urma forțelor de eroziune exterioară. 

Din punct de vedere geotehnic, aceste strate nisipoase, prăfoase, argiloase 

interceptate sun trate coezive cu plasticități diferite, de plastic consistent spre vârtos. 

Din punct de vedere hidrogeologic emisarul principal este Râul Mureș. 

Conform STAS 11100/1-93 anexa 1, privind macrozonarea seismică a 

teritoriului României, perimetrul cercetat se înscrie in zona seismica 6 grade MSK 

(fig.1).  

 
Fig. 1 - Zonarea seismica a teritoriului României 

 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

22 

 

Potrivit Cod P100-1/2013, privind proiectarea clădirilor și a altor construcții de 

inginerie civilă în zone seismice, zonarea accelerației terenului pentru proiectare ag. 

în perimetrul studiat, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de 

recurență (al magnitudinii) de referință de 100 ani, este de 0.20 g, si se folosește 

pentru proiectarea construcțiilor la starea limita (fig. 2). 

 
Fig. 2 - Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației 

terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta 

IMR=100 ani 

De asemenea, potrivit codului menționat, din punct de vedere al zonării pentru 

proiectare în termeni de perioada de control (colț) Tc, perimetrul se încadrează în 

zona cu Tc=0.7 sec   (fig. 3). 

 
Fig. 3 - Zonarea teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), TC a 

spectrului de răspuns 
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Clima și fenomenele natural specifice zonei 

Temperatura maximă și minimă. 

Trăsăturile climatice ale județului Mureș sunt o consecință a poziției sale în 

centrul Transilvaniei, fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia 

climatică temperat - continental moderată, definită de circulația și caracterul maselor 

de aer din vest și nord-vest. 

Acestui teritoriu îi sunt specifice verele mai călduroase, iernile lungi și reci, 

mai ales în sectorul montan cu inversiuni de temperatură pe văi. 

Datorita etajării reliefului, temperaturile aerului prezintă diferențieri regionale. 

Urmărind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constată că în zona 

colinară și de podiș, luna cea mai rece este ianuarie (cu medii de -3°C,   -8° C), iar 

cea mai caldă, iulie (+18°C, +19°C) cu ușoare creșteri pe văi. În zona montană luna 

cea mai rece este februarie (-4°C, 1°C) iar cea mai caldă este luna august (+8°C, 

+12°C). 

Numărul zilelor de vară oscilează între 60-85. Zilele tropicale sunt puține, 

astfel că abia se însumează 18 zile din cursul unui an. Din cifra menționată 6 zile 

revin exclusiv lunii august. Numărul mediu anual al zilelor cu îngheț este de 127. 

Numărul cel mai mare de zile cu îngheț aparține lunii februarie. 

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor însumează 700-899 mm în partea 

centrală a județului Mureș . Cantitățile medii în luna iulie se încadrează între 80 și 

180 mm, iar în ianuarie intre 30 si 50 mm. 

 

Hidrografia și hidrogeologia zonei studiate 

Rețeaua hidrografică a zonei este dată de râul Târnava Mică și afluenții 

acestuia. 

Conform STAS 1709/1-1990 „Adâncimea de îngheț în complexul rutier” 

Comuna Livezeni se încadrează în zona climatică II. 

Conform SR EN 1991-1-1-2004 Orașul Sovata se încadrează în zona „A” la 

acțiunea vântului. 

Conform SR EN 1991-1-3-2005 Orașul Sovata se încadrează in zona „A” la 

încărcări din zăpadă. 

Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț este  Hi=0,80 m – 0,90 m. 

 

d. Studii de teren 

Studiul geotehnic recomandă proiectarea infrastructurii și suprastructurii 

străzilor conform cu caracteristicile fizico-mecanice ale terenului din patul drumurilor 

obținute pe baza forajelor geotehnice și în funcție de încărcările ce se vor produce în 

timpul exploatării. 
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În vederea investigării terenului, pe suprafața determinată au fost executate 

măsurători și observații geotehnice prin efectuarea lucrărilor de foraje geotehnice cu 

foreză de penetrare dinamică “GEOTOOL-LMRS-VK”, până la adâncimea maximă 

de 2,00m. 

Au fost recoltate probe de pământuri pentru analize fizico - mecanice ale 

rocilor prăfoase, argiloase, nisipoase, pietrișuri.  

S-au executat cartări locale privind morfologia, stratificaţia, geotehnia, 

hidrogeologia amplasamentului şi a zonei de construcţie. 

Au fost consultate şi date geotehnice şi hidrogeologice din zonă, din lucrările 

anterioare. 

În urma cercetărilor și a rezultatelor de laborator geotehnic cât și din 

urmărirea stratificației pământurilor nisipoase, prăfoase, argiloase, cu pietrișuri, 

interceptate din foraje, elaboratorul studiului geotehnic concluzionează următoarele: 

- nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraje până la adâncimea de -2,00m; 

- în cazul în care apa apare în săpăturile executate pentru fundații, se vor 

prevedea instalații de evacuare al apei din săpătură; 

- străzile cercetate au suprafețe relativ plane, respectiv ușor în pantă însă fără 

urme de alunecări, crăpături de soluri, afueri, zone cu exces de umiditate şi 

sunt favorabile pentru amplasarea construcțiilor, prin metoda fundărilor 

directe; 

- fundația străzilor este neadecvată și prezintă inegalități; 

- pentru reabilitarea sistemului rutier se recomandă un strat de balast de cca. 

0,20 m grosime, compactate respectiv straturi asfaltice. 

- straturile interceptate sunt pământuri cu activitate medie, respective active, 

datorită plasticității mari și a procentajului ridicat al argilei coloidale, ce indică 

respectarea cu strictețe a normativului privind fundarea construcțiilor pe 

pământurilor cu umflări și contracții mari, respectiv hidroizolarea fundației cu 

material geotextil; 

- pentru drenarea apei meteorice, se recomandă decolmatarea șanțurilor și a 

podețelor; 

- pentru prevenirea efectelor eventualelor tasări inegale, se recomandă luarea 

măsurilor constructive de siguranță; 

- în perioada execuției se vor lua măsuri de asigurare a stabilității terenurilor din 

jur, a construcțiilor sau amenajărilor existente în apropiere; 

- vor fi respectate cu strictețe normele de protecția muncii pe timpul fazei de 

execuție; 

- în timpul executării săpăturilor în rocile prăfoase, argiloase, nisipoase, cu 

pietrișuri, dacă adâncimea excavației depășește adâncimea de 2,00 m se 

recomandă sprijinirea săpăturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1, 
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0.1:1.5, având în vedere și indicii mecanici dați la adâncimea respectivă (ɸ0
 și 

c); 

 

Studiul topografic 

Operațiunile efectuate în faza de documentare a lucrării 

• Culegerea datelor și a informațiilor din baza de date a cadastrului și a 

biroului de carte funciară; 

• Identificarea imobilelor pe planuri, hărți topografice, orto-fotoplan, planurile 

cărții funciare după numărul topografic sau numărul cadastral; 

• Identificarea imobilelor în baza de date a cadastrului prin solicitarea 

geometriilor conform coordonatelor; 

• Depunerea de cereri pentru eliberarea actelor conform cu originalul; 

Operațiuni topo-cadastrale efectuate: 

• Metode și aparatură folosite la măsurători: 

- Măsurătorile de unghiuri și distanțe au fost efectuate cu stația totală 

Leica cu vizare pe reflector tip prismă 

- Începând cu staționarea stației 1 au fost radiate punctele de pe 

conturul imobilului și punctele necesare ridicării detaliilor planimetrice; 

- Pentru întocmirea documentației topografice s-a folosit un pachet de 

programe pe PC; 

- Suprafața imobilului determinată prin puncte s-a calculat analitic, 

calcularea coordonatelor fiecărui punct s-a folosit un program de 

selectare având toate datele culese, calculate și verificate, s-au 

pregătit fișiere în vederea prelucrării și desenării planului topografic cu 

reprezentarea reliefului prin curbe de nivel la scara 1:1000. 

• Sistemul de coordinate 

• Puncte geodezice noi și vechi folosite: 

- Legarea la sistemul național de coordonate s-a făcut cu GPS. 

 

e. Situația utilităților tehnico – edilitare existente; 

În momentul întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pe 

traseul străzilor propuse pentru modernizarea sistemului rutier, situația utilităților este 

următoarea: 

• există : canalizare menajeră, rețea de apă potabilă, curent electric, rețea 

de distribuție a gazelor naturale, rețea de telecomunicații, canalizare 

pluvială pe alocuri; 

• nu există : canalizare pluvială. 
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f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; 

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

după cauză (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari 

în funcție de amplitudinea acestora și de factorii favorizanți în locul sau regiunea în 

care se manifestă, uneori având un aspect catastrofal.  

În cadrul proiectului se studiază străzi adică construcție de infrastructură 

rutieră astfel riscurile pot fi: 

- fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, în 

această categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecări și prăbușiri de 

terenuri; 

- riscuri climatice – furtuni, inundații, fenomene de îngheț; 

- riscuri cosmice – căderi de obiecte din atmosferă, asteroizi, comete; 

- riscuri tehnologice – accidente rutiere, avarii la rețelele de utilități. 

 

g. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 

existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

 

3.2. REGIMUL JURIDIC 

a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente 

 

Terenul pe care își desfășoară traseul străzile se află în domeniul public al 

UAT Sovata, județul Mureș. 

Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 108.385,00 mp, lungimea 

totală proiectată este de 21.677 m (21,68 Km). 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea conf. 

Inventarul 

Domeniului Public 

Element de identificare conf. Inventarul Domeniului Public 

1.   

 

b. Destinația construcției existente; 

Străzi în mediu urban și mediu rural, deschise traficului public. 

 

c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora 

și zone construite protejate, după caz; 
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- Turn roman de la săcădat – MS-I-s-B-15413; 

- Situl arheologic de la Sărățeni, punct „Castru” – MS-I-s-B-15416; 

- Așezare – MS-I-m-B-15416.01; 

- Castru – MS-I-m-B-15416.02; 

- Așezare romană de la Sovata – MS-I-s-B-15429; 

- Casa parohială reformată oraș Sovata – MS-II-m-B-16032; 

- Casa Bernady oraș Sovata – MS-II-m-B-16033. 

 

d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, 

după caz. 

Nu este cazul; 

 

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI 

a. Categoria și clasa de importanță; 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală 

conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară 

verificarea lor la categoriile A4, B2, D. 

 

Nr. 

crt. 

 
Factorii determinanți și criteriile asociate *) 

Coef. de 

unicitate 

Punctaj 

Factor 

Determinant 

1. I) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 

II)oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției 
III) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor 
disfuncții 

1 

0 

0 

 
1 

2. I)  mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției 

II) ponderea pe care o are funcțiunea construcției în comunitatea 
respectivă 
III) natura și importanța funcțiilor respective 

4 

4 

 
2 

 
3 

3. I)  măsura în care realizează și exploatarea construcției perturbă 

mediului 

II) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural sau 
construit 
III) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural sau construit 

2 
 
 

1 

 
1 

 
 
 

1 

4. I) durata de utilizare preconizată 

II) măsura în care performanțele de alcătuire depind de 
cunoașterea evoluției activității 
III) măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția 
cerințelor 

6 

2 

 
2 

 
 
 

3 
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5. I)  măsura în care soluția constructivă este dependentă de 

condițiile locale 

II) măsura în care condițiile locale evoluează defavorabil în timp  

III) măsura în care condițiile locale defavorabile determină 
exploatarea construcției 

2 

 
2 

2 

 
 
 

2 

6. I)ponderea de muncă și materiale înglobate 

II) volumul și complexitatea lucrărilor de întreținere pe durata de 
existentă 
III) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de 
funcțiuni 

4 

2 

 
1 

 
 
 

3 

 PUNCTAJ TOTAL  13 

 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ  „C” 

Notă: 

1.       importanță vitală; 

2.       importanță social – economică și culturală; 

3.       implicație ecologică; 

4.       necesitatea de luare în considerarea duratei de utilizare; 

5.       necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și mediu; 

6.        volumul de muncă și de materiale necesare; 

 

Stabilirea   categoriei   de   importanță   a   construcției   s-a   făcut   în   

baza „Metodologiei de stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

elaborată de INCERC București în anul 1996. 

Pe baza punctajului obținut prin însumarea celor șase factori determinanți și 

prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de 

importanță, a rezultat categoria de importanță a construcției ca fiind NORMALĂ „C”. 

 

Categoria drumului 

Conform normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localitățile rurale, străzile din mediul rural se încadrează în categoria străzilor 

principale și secundare din localități rurale. 

Străzile din mediul urban studiate se încadrează în categoria III-a Străzi 

colectpare cu 2 benzi de circulație și în categoria a IV-a Străzi de folosință locală. 

 

b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz; 

- Turn roman de la săcădat – MS-I-s-B-15413; 

- Situl arheologic de la Sărățeni, punct „Castru” – MS-I-s-B-15416; 

- Așezare – MS-I-m-B-15416.01; 

- Castru – MS-I-m-B-15416.02; 

- Așezare romană de la Sovata – MS-I-s-B-15429; 

- Casa parohială reformată oraș Sovata – MS-II-m-B-16032; 
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- Casa Bernady oraș Sovata – MS-II-m-B-16033. 

 

c. Perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 

Străzile nu au fost geometrizate niciodată printr-un proiect și trebuie să fie 

amenajate în parametrii prevăzuți de standardul pentru categoria de străzi și a 

reliefului adiacent. 

 

d. Suprafața construită; 

Dezvoltarea acestei zone depinde în mare măsură de calitatea infrastructurii 

existente în mod special de calitatea căilor de comunicație terestră, adică drumuri 

respectiv străzi. 

Reabilitarea și modernizarea străzilor, fac parte din proiectul de dezvoltare 

urbanistică al orașului Sovata.   

Prin executarea lucrărilor propuse în prezenta documentație se vor obține mai 

multe avantaje: mărirea siguranței și a vitezei de circulație vehiculelor, scăderea 

costurilor de întreținere, evacuarea apelor pluviale prin realizarea canalizației 

pluviale precum și amenajarea șanțurilor și rigolelor. 

Suprafața ocupată de străzile care urmează a fi reabilitate, aparțin domeniului 

public al UAT Oraș Sovata. Terenul se află în întregime în folosința domeniului 

public, ampriza străzilor rămânând nemodificată în urma procesului de modernizare. 

Atât în timpul execuției lucrărilor cât și după finalizarea acestora nu vor fi ocupate 

terenuri suplimentare, nefiind necesare exproprieri de terenuri. 

 

Lungimea reală totală :                          L=21.677 m (21,68 km); 

 

e. Valoarea de inventar a construcției; 

Străzile propuse pentru reabilitarea sistemului rutier fac parte din inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Sovata, Județul Mureș. 

Valoarea de inventar : 

Nr. 

Crt. 

Denumirea conf. 

Inventarul Domeniului 

Public 

Valoare de inventar 

1.   

 

3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI 

TEHNICE 

Străzile studiate se prezintă cu sistem rutier din agregate naturale (balast, 

pietriș, bolovăniș), nu sunt sistematizate și geometrizate. 

Acostamentele sunt înierbate sau lipsesc în totalitate. 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

30 

 

Colectarea și evacuarea apelor meteorice este deficitară, de-a lungul străzilor 

șanțurile sunt practic nefuncționale sau lipsesc, apa stagnează ne fiind evacuat spre 

emisar. 

Șanțurile existente sunt de pământ, fiind neprofilate. 

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate 

existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții 

normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și 

pe suprafețe întinse cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de 

securitate și confort și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumului. 

 

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA 

DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR 

FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 

Străzile studiate fac parte din trama stradală al Orașului Sovata, județul 

Mureș. 

Lungimea totală studiată este de 21.677 m (21,68 km); 

Lățimea proiectată este de 3 – 8 m; 

Străzile studiate sunt de categoria străzilor principale și secundare în mediu 

rural, respectiv de categoria III și IV în mediu urban. 

Pe traseul străzilor se află situate locuințe private, agenți economici cu 

accesele realizate artizanal, fără să asigură o pantă longitudinală continuă pentru 

asigurarea scurgerii apelor, se va avea în vederea realizarea acceselor la 

proprietățile riverane. 

 

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ 

Nu este cazul. 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

 

a. Clasa de risc seismic; 

Străzile studiate se încadrează în clasa de risc seismic III – corespunzând 

construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale care nu afectează 

semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale 

pot fi importante. 

 

b. Prezentarea a două soluții de intervenție 

În vederea realizării lucrărilor de construcții, se propun două soluții în ceea ce 

privește sistemul rutier proiectat, și anume:  



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

31 

 

VARIANTA 1 – realizarea unei structuri rutiere suple; 

VARIANTA 2 – realizarea unei structuri rutiere rigide. 

 

c. Soluții tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate 

în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 

 

SCENARII PROPUSE 

A. VARIANTA 1 – structură rutieră suplă 

• se execută săpătură generală de minim 60 cm; 

• se execută stratul de fundație inferioară de balast de 15 cm conf. 

STAS6400-84 și SR13242+A1:2008; 

• se execută stratul de fundație superioară de piatră spartă amestec optimal  

de 25 cm conf. STAS6400-84 și SR13242+A1:2008; 

• se execută stratul de bază de macadam de 10 cm conf. STAS179-84 și 

SR179-1995 

• se va realiza un strat din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4 de 6 cm 

conf. SR EN13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

• strat de uzură din mixtură asfaltică BA16 de 4 cm conf. SR EN13108-

1:2006/AC2008, AND605-2018. 

În zonele cu umiditate excesivă se va executa blocaj de piatră brută. 

B. VARIANTA 2 – structură rutieră rigidă 

a. se execută o săpătură generală de 60 cm;   

b. se execută strat de fundație din balast de 40 cm conf. STAS6400-84 și 

SR13242+A1:2008; 

c. se execută stratul de nisip de 2 cm; 

d. hârtie Kraft sau polietilenă; 

e. strat de uzură din beton asfaltic BcR4,0 de 20 cm. 

d. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform 

cerințelor și conform exigențelor de calitate. 
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Expertul tehnic recomandă VARIANTA 1, având multiple avantaje tehnice 

cum ar fi: 

o grosimea imbrăcăminții asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in 

mai multe straturi; 

o greșelile de execuție pot fi remediate ușor și mai ieftin decât în cazul 

sistemelor rutiere rigide; 

o remedierea defecțiunilor de suprafața se poate face mult mai ușor și local; 

o valoare de investiție mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide; 

o rularea este mai silențioasă neexistând rosturi precum cele de la dalele de 

beton; 

o se pot da în folosință la scurt timp după execuție; 

o în cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se 

vor putea face prin tăierea, decaparea și săparea strict pe zona de 

intervenție. 

 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO - 

ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

5.1. SOLUŢIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, 

CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCŢIONAL ŞI ECONOMIC 

Lucrări de proiectare 

Din punct de vedere tehnic , elaborarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru 

aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice 

privind proiectarea, construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul 

M.T. 1296/2017, „Ordinul pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea 

și modernizarea drumurilor” și în conformitate cu HG907 / 29.11.2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferent 

obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Elementele geometrice ale drumurilor vor fi conform STAS 863-85 „Lucrări de 

drumuri Elemente geometrice ale traseelor, STAS 2900-89 privind „Lățimea 

drumurilor”, STAS 10144-1-91 „Străzi. Profiluri Transversale. Prescripții de 

proiectare.”, „Normă tehnică privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor” respectiv „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 

publice” aprobate prin ORD nr. 1295/2017. 

Categoria de importanță a drumurilor 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală 

conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 
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aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară 

verificarea lor la categoriile A4, B2, D. 

 

Categoria drumului 

Conform normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 

aprobate prin ORD 1295/2017 străzile se încadrează în clasa tehnică IVși V.  

 

Traseul în plan 

Traseele propuse se suprapun peste cele existente și sunt formate din 

succesiuni de aliniamente și curbe.  

S-a urmărit în totalitate traseele existente pentru evitarea lucrărilor de 

terasamente suplimentare. 

Fiind străzi și drumuri existente nu s-au proiectat lucrări de supralărgire / 

supraînălțare în curbe deoarece spațiul nu permite acest lucru. 

 

Profilul longitudinal 

La stabilirea liniei roșii a profilului longitudinal, s-au avut în vedere 

următoarele: 

- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzură și stratul de legătură; 

- respectarea pasului de proiectare; 

- asigurarea scurgerii apelor de pe suprafața carosabilă și de pe trotuare; 

- accesele la proprietățile riverane aflate pe traseul străzilor și a drumurilor 

comunale. 

 

Profilul transversal 

În conformitate cu STAS 10144/1-90 „Străzi – Profiluri transversale, prescripții 

de proiectare” , STAS 2900/89 „Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor”. 

 

Profilele transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice: 

- lățimea părții carosabile    - 3,00 – 8,00 m;  

- lățimea acostamentelor     - 0,50 – 1,00 m;  

- lățimea trotuarelor     - 1,00 – 2,00 m; 

- panta transversală a părții carosabile   - 2,50 %; 

- panta transversală a acostamentelor   - 4,00 %; 

- panta transversală a trotuarelor    - 1,50 %. 

La alcătuirea profilelor transversale tip s-a ținut cont de realizarea scurgerii 

apelor – prin adoptarea celor mai optime soluții în acest scop, cât și de poziția 

rețelelor aeriene și subterane existente. 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

34 

 

Sistemul rutier 

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de concluziile și expertizei 

tehnice, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului de 

perspectivă, concluziile studiului geotehnic, precum și de tema de proiectare pusă la 

dispoziție de către beneficiar. 

 

Sistemul rutier propus pentru suprafața carosabilă: 

- strat inferior de fundație de balast     -15 cm; 

- strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal -25 cm; 

- strat de bază din macadam       -10 cm; 

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4  -  6 cm; 

- strat de uzură din mixtură asfaltică BA16     -  4 cm. 

 

Sistemul rutier propus pentru acostamente: 

- se vor amenaja cu același sistem rutier ca cea carosabilă. 

 

Sistemul rutier propus pentru trotuare: 

- strat de fundație de balast       -25 cm; 

- pavaj din dale prefabricate vibro-presate de beton de 8 cm, așezat pe un 

pat de nisip compactat, având 5 cm după compactare. 
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6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

 

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS 

6.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

6.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, 

EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE 

6.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII 

CAPACITĂȚII EXISTENTE 

6.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI 

6.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT 

CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE 
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