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În conformitate cu prevederile din „H.G. nr.907/2016”, publicat in Monitorul Oficial, nr.1061din 29.12.2016

CUPRINS
1; FOAIE DE CAPĂT
2. FOAIE DE SEMNĂTURI
3. CUPRINS

CAP.A : PIESE SCRISE, din care:4. 1. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile

legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare alucrărilor de i i

1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiţiei
1.7. Elaboratorul proiectului

5. 2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul S.F,/D.AL.I.
6. 2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) climași fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile și protejările de utilități afectate;
î) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și alteleasemenea pentru lucrări definitive și provizorii;
9) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele
asemenea;
h) căile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.7. 2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:. |

|

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici jobiectivului de
investiții;
b) varianta constructivă derealizare a investiţiei;
C) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;€) organizarea de șantier.
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A. PĂRŢI SCRISE
|. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.1 ii
L i:

1.1. Denumirea obiectivului de "AMENAJAREA PARCULUI DIN FATAinvestiţii: PRIMARIEI COMUNEI SEPREUS, JUD.
ARAD”

1.2. Amplasamentul : Este situat în in judetul Arad, pe UAT
Sepreus;

1.3. Actul administrativ prin care a fost
aprobat(a), în condiţiile legii, H.C.L. al comunei Sepreus nr........P.T.+DE.

1.4. Ordonatorulprincipalde credite PRIMAR - PINTEAN loan
1.5. Investitorul: COMUNA SEPREUS

Cod Poștal: 317830
CU: 3518348 [=
Tel.  :0257.356ă%

1.6. Beneficiarul investiţiei: COMUNA SEPREUS
1.7. Elaboratorul proiectului: S.C. VIADUCT S.R..

Adresa:Str. Izvorului, Nr. 33
Sebiș, Jud. Arad CP 315700

Cod CAEN:7112
C.U..: R011682361
Nr. O.R.C.: J02/171/07.04.1999
Contract nr.: 25/04.10.2018

|
|

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L.., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr.33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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2. Prezentarea scenariului/ optiunii aprobatie) în cadrul Studiului de fezabilitate /AL].
Pentru realizarea prezentei investiţii nu a fost necesară întocmirea unui Studiu deFezabilitate sau D.A.L.I., ținundu-se cont de Nota conceptuala si Tema de proiectareelaborate de catre comuna Sepreus.
2.1. Particularităţi ale amplasamentului conform figurii de mai jos:

Judetul ARAD

Comuna SEPREUS

Documentaţia cuprinde proiectul tehnic, detalii de execuţie şi caietele de sarcini pentruinvestiţia: “AMENAJAREA PARCULUI DIN FATA PRIMARIEI COMUNEI SEPREUS,|JUD, ARAD” şi a fost elai
pe

baza Notei le, a Temeide proiectare şiContractului de ptrSaal nr. 25/04.10.2018, precum şi a suder ţinvestigaţiilor din teren, a studiului hnic;Nr. 78/2018, în care s-au aprobat soluţiitehnice principale ale lucrării.

Pentru actualizarea proiectului tehnic a fost încheiat contractulnr. 3 din 24 .02.2022.
La realizarea prezentului proiect s-a ţinut cont de legislaţia în vigoare privitoare laautorizarea lucrărilor de amenajarea de parcuri şi spaţii verzi .
Lucrările propuse au ca Scop principal creşterea atractivităţii parcului pentru utilizatori.

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad, orașul Sebiş, str. Izvorului, nr.33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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"AMENAJAREA PARCULUI DIN FAŢA PRIMĂRIEI COMUNEI ŞEPREUŞ, JUDEȚUL ARAD"Se doreşte ca parcul să fie un spaţiu atractiv pentru toate grupele de vârstă, un spaţiude odihnă, destinatîn acelaşi timp atât sportului în aerliber (ping-pong) cât şi plimbărilorîn parc pe alei şi trotuare aemnajate.

Lucrările proiectate vor conduce la rezolvarea următoarelor probleme majore:- Asigurarea accesului pietonal în parc;
Recreere/odihna in aerliber;
Toaletizarea arborilor din jur;
Plantarea de arbori, arbuştişi înierbarea suprafeţelor nepavate;Dotarea cu mobilier urban.

a) Descrierea amplasamentului
Este situat în România, în Regiunea Vest, în partea nord-vestică a judeţului Arad, pedomeniul public al U.A.T. ŞEPREUŞ , în faţa Primăriei Comunei Şepreuş, paralel cu DJ793.

Comuna ŞEPREUŞ se află la o distanţă de 63 km de municipiul Arad.Comuna Sepreuş este situată la poalele Munţilor Zărand, în partea de nord-est aacestora.
Din punct de vedere administrativ comuna este alcătuită din satul ŞEPREUŞ - satreşedinţă de comună.
Amplasamentul investiţiei este prezentat în Fig. 1

|
|Lucrările de amenajare a parcului din fața primărieiincei Sepreus, auimporta ae pentru dezvoltarea regiunii geog în ip. se sit ,

ide
realizarea lucrărilor va îmbunătăţi considerabil condiţiile de siguranţă şi confort pentrucirculaţia pietonală, precum şi condiţiile de recreere şi sociale ale locuitorilor dinlocalitatea Sepreus.

Amenajarea şi dotarea acestui parc, se va face în concordanță cu caracteristicilefuncţionale și intensitatea circulației pietonilor, a cărucioarelor pentru copii, persoanelorcu handicap, din zona centrală a localităţii,

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L.., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 - actualizat 2022
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La sistematizarea terenului existent, la proiectarea și realizarea aleilor/trotuarelor,
suprafeţelor betonate din cadrul realizării parcului, se prevăd toate lucrările necesare
pentru dirijarea și siguranţa circulației fluxurilor de pietoni.
La parcul din localitatea Sepreus, aleile sunt, de regulă delimitate de partea carosabilă,
printr-o fâșie liberă rezervată pentru amplasarea pomilor, a instalațiilor subterane, a
stâlpilor de iluminat public și de telecomunicații precum şi de dispozitive pentru
colectarea şiditijarea apelor meteorice amenajată prin acest proiect .

Aleile/trotuarele, drumul de acces spre remiză sunt amenajate în cadrul acestui proiect
prin structură rutieră rigidă (pavele şi placa de beton) şi se încadrează în categoria de
importanţă D (importanţă redusă) şi în clasa de importanţă IV (redusă), conform Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a
H.G. 766/1997 (anexa 3) şi H.G. nr. 675/03.07.2002, privind modificarea şi completarea
H.G. nr.766/1977, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii.

b) Topografia
Investiţia din punct de vedere topografic se situează în Câmpia de Vest.

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei
Clima

Comuna Şepreuş are altitudini maxime cuprinse între 98-120 faţă de nivelul Mării
Baltice, într-o zonă relativ plată.
Solurile preponderente în zonă sunt argilo-lutoase, prezentând o permeabilitate
scăzută, evaporarea fiind accentuată la suprafaţă, ceea ce duce la formarea crustei în
perioadele secetoase, prezentând numeroase crăpături.
Condiţiile geologice ale teritoriului comunei Șepreuș -— practic teritoriul comunei
Șepreuș, situat în Câmpia Cermeiului, se încadrează în câmpia aluvionară de
subsidență.
Caracteristicile reliefului comunei Șepreuș — Câmpia teritoriului comunei Șepreuș face
parte din Câmpia Cermeiului cu următoarele trepte:

- Câmpiile înalte (peste 100 m): Câmpul Orășteșului, Miclăușului, Dorongușului,
Pustei, Pădurița, loancii, Rozmanși Ceichii — în aceste câmpuri înalte pânza freatică se
află la adâncimi mai mari de 5 metri;

- Câmpiile joase (sub 100 m): Câmpul Belocului, Zoltan, Ghizu, Momac, Lupu, lugăre,
Crăciun;

- Luncile pârâului Teuz și canalului Sartiș.
Amplasamentul propus pentru amenajarea parcării , nu prezintă fenomene fizico-
geologice de instabilitate sau de degradare.

d) Geologia, seismicitatea
Studiu geotehnic
Geologic
Amplasamentul este situat în comuna Şepreuş, în localitatea Şepreuş in faţa
primăriei, în județul Arad.
Pentru stabilirea stratificatiei, a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din zona
activa s-a utilizat Studiul geotehnic nr. 252/2017 elaborat de Laboratorul Geotehnic
Atelier A pentru amplasamentul strazilordin localitatea Sepreus.
Din punct de vedere geologic, amplasamentul este aşezat pe formațiunile depresiunii
panonice, depresiune carea luat naştere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic,
constituit din şisturi cristaline.CeProiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
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Peste cristalin , situate la cca. 1000 m adâncime stau discordant şi transgresiv
formațiunile sedimentare ale panonianului şi cuartenarului.

Cuaternarul are o grosime începând de la suprafaţă, de cca. 250 m şi este alcătuit din
formaţiuni lacustre şi fluviatile (pleistocen şi holocen) prezentând o stratificaţie în
suprafaţă de natură încrucişată, tipică formațiunilor din conurile de dejecţie. Cuaternarul
este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri în masa de nisipuri cu intercalaţii de argile şi
prafuri argiloase.
Conform Normativului de proiectare seismică P100/1-2013 „ Normativ pentru proiectarea
antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale” ,

indică următoarele valori pentru coeficienţii aj şi Tc ( coeficient seismic şi perioadă de
colţ) : ag = 0,15 g şi gradul 6 de intensităţi seismice conform STAS 11100/93, iar
perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.
Pentru întocmirea Studiului Geotehnic nr. 252/2017, pe amplasamentele cercetate, s-au
efectuat sondaje cu diametrul de „5”, condus până la o adâncime de — 3,00 m. Pe
parcursul executării sondajului s-au prelevat probe de pământcare au permis stabilirea
coloanei stratigrafice ale acestora. Pentru prezentul proiect s-a utilizat Forajul F3, unde
umplutura are grosimea de 0,80m, din care primii 0,30m din pietris marunt si pamant
vegetal, iar urmatorii 0,50m din piatra sparta medie cu pamant de umpluturasi nisip,
urmand apoi panala -3,60m un complex argilos prafos nisipos plastic consistent iar la
baza forajului avem un complex nisiposcu pietris si bolovanis.
Adâncimeade îngheţ-dezgheţ a zonei (conform STAS 6054/77) este de 0,80 m.
Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de cca. -4,20 m faţă de C.T.N.
Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenuluide fundare în
perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor.
Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor
studii hidrogeologice complexe.
Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112 - 2014, este:

"Pconv = 250,00 KPa.
Analiza şi interpretarea tuturor datelor obţinute a permis la stabilirea cauzelor
defecţiunilor şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a stării tehnice a traseului străzii unde se
va amenaja parcarea, pentru aducerea acesteia într-o stare de viabilitate
corespunzătoare exigenţelor impuse de necesitatea desfăşurării circulaţiei rutiere în
condiţii normale de siguranţă şi confort.
Gospodărirea apelor:
Pe teritoriul Comunei ŞEPREUŞ nu au fost executate lucrări hidrotehnice, localitatea
fiind traversată de pârâul Sărtiş , însă teritoriul este parţial canalizat, pe porţiuni,
existând o acumulare pentru reglarea debitului în amonte, la Beliu.
Pârâul Teuzcare la sud delimitează teritoriul comunei Sepreuş, fiind afluental Crişului
Negru, uneori provoacă inundaţii locale dar foarte rar datorită faptului că această zonă
este foarte secetoasă.
e) Devierile şi protejările de utilităţi afectate
Prin executarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului tehnic nu sunt necesare devieri
de utilităţi, deoarece prin amenajarea parcului s-a ţinut cont de existenţa şi
amplasamentul tuturor utilităţilor terestre şi subterane.
La execuţia lucrărilor se vor respecta condiţiile din toate avizele/acordurile obţinute, cu
privire la execuţia lucrilor în zona cu utilităţi existente.
În cazul în care pe perioada de execuţie a lucrărilor se identifică reţele existente se va
opri execuţia lucrărilor.————Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad, oraşul Sebiş,str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
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"AMENAJAREA PARCULUI DIN FATA PRIMĂRIEI COMUNEI ŞEPREUŞ, JUDEŢUL ARAD”In aceasta situaţie se va anunţa Beneficiarul lucrării pentru identificarea reţelelor,anunţarea administratorilor acestora precum şi luarea măsurilor care se impun de cătrefactorii implicaţi în derularea investiţiei.

f) Sursele deapă, energie electrică, gaze,telefon şialtele asemenea pentru lucrăridefinitive şi provizorii
(|

Alimentarea cu apă în Şepreuş este mixtă: parţial în sistem centralizat în zona centralăy prin puțuri locale în gospodării şi unităţi de medie adâncime.n prezent sursa de apă este potabilă şi asigură debitul de apă necesar rețelei existenteşi funcţionează Ia presiunea de 2-3 atm.

fi Comuna Şepreuş nu este în funcţiune un sistem centralizat de canalizare menajeră.Este realizată o reţea de canalizare în lungime de2,1 km în zona centrală în perimetrulunde se găseştealimentare cu apă dareste nefuncţională datorită lipsei fondurilorfinanciare pentru realizarea staţiei de epurare.Apele pluviale sunt colectate prin şanţuri stradale ce se scurg în văile din zonă.

Consumatorii de energie electrică din localitatea Sepreuş se alimentează în prezentprintr-o linie aeriana de 20 kv racordată la staţia de 110/20 kv Chişineu Criş.In interiorul localităţii, consumatorii de energie electrică suntalimentaţi prin posturi de

Rețelele dejoasă tensiune stradale sunt aeriene, compuse din conductori din aluminiupozaţi pe stâlpi de beton. Branşamentele la case sunt tot aeriene, realizate dinconductori de aluminiu, sau conductoare torsadate.Pe stâlpii reţelelor aeriene stradale sunt plasate şi corpurile de iluminat public.Ele suntechipate cu lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune.Comanda lor se realizeazăcentralizatde la posturile de transformare.
7
În raza comunei Şepreuş serviciile de telefonie sunt asigurate de către Telekom SA, însistem telefonic asigurat de inelul de cablu telefonic cu fibre optice, al cărui traseuînsoţeşte drumul judeţean trecând prin centrul localităţii Sepreuş.
Alimentarea cu căldură
n comuna Şepreuş, nu există sistem de încălzire centralizat. În prezent încălzirea seface cu sobe,şi centrale proprii care folosesc fie combustibil solid, fie combustibil lichid.

Ali naturale
Comuna! Şepreuş, la ora actuală, nu este racordată la reţeaua de alimentare Cu gazenaturale.

Pentru amenajarea parcării de la Şcoala Gimnazială, sursele de energie electrică, nusunt necesare.
Sursele de apă necesare preparării betoanelor şi mortarelor, se vor asigura de lasursele locale.
Pentru asigurarea apei potabile, se va recurge la sursele din localitatea Şepreuş, undese va face amenajarea parcării,

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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9) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemeneaAccesul către obiectivul de investiţie se realizează din căile de acces existente,respectiv din drumul judeţean DJ 793.

Prin amenajarea şi dotarea acestui parc de recreere, propus în această documentaţiese asigură o bună circulaţie a pietonilor, a cărucioarelor pentru copii si a persoanelorcudizabilități, asigurând siguranța circulației pentru aceștia, prin aleile/trotuareleamenajate, pe ambele părți şi pe centrul şiîn fată parcului.Se asigură şi amenajarea drumului de acces spre Remiza actuală, precum siamenajarea uneistatii de autobuze.

h) Căile de acces provizorii
Căile de acces provizorii necesare, dacă se constată necesitatea acestora şi sefundamentează în acest scop, se vor identifica de către Constructor şi stabili împreunăcu Beneficiarul şi se vor amenaja corespunzător conform cerinţelor ambelor părţi.
i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Pe amplasamentul investiţiei din localitatea Şepreuş există edificate 3 monumente.Acestea nu vorfi afectate de lucrările prevăzute în cadrul acestul proiect.

2.2. Soluţia tehnică.
a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii.
Infrastructura şi terenul care este Propus pentru ocuparea lucrărilor de investiţie,îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data întocmirii proiectului tehnic:- sunt libere de orice sarcini;

- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cuprivire la situaţia juridică;
- nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau adreptului comun.

Terenul pe care este amplasată investiţia aparţine comunei Sepreus şi este pedomeniul public, în intravilanul localităţii Sepreus „parcul fiind amplasat in faţa primărieidin Sepreuş.

În acest proiect tehnic deosebim 3obiective distincte:
- '0b.1- Zona stradală cu sectoarele „A” şi „B”;- 0b.2- Parcela primăriei cu sectorii „0;-  0b.3- Statia de autobuze.

Proiectant : S.C. VIADUCTS.RL., judeţul Arad, oraşul Sebiş,str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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Nr.|Denumirea obiectului Denumirea|Sconstut|S existent|S totaCrt. sectorului mp si mentinut
1__|0b.1-Zona stradală Sector „A” 535,0|301.0|836,00

Sector „B”__[1000,4 _|o0 1000,42__|0b.2-Parcela Primăriei Sector „C”|387,2 37,8 425,03__| 0b.3-Statia de autobuze 199,2 |0 199,2TOTAL
2121,8__| 338,8|2460,6

CENTRALIZATORUL

SUPRAFETELOR AMENAJATE SI/EXISTENTE DIN CADRUL PROIECTULUI nr.26/2018 (actualiz.2022)

AN Denumire UM Sproiectat|S TOTAL proiectat din care: Sexist Total3: nr.crt.|ob/sector total Pavaj|Zverde Alte|mentinut

0 1 2 3 4 5 6 7 8Î Steren „A" mp 535|160,2 293,4 32,4 301 8362. Steren „B" 1000, 517, 322,78 159, O 1000,

3. Steren „c" 387,2 | 150,1 165, 72,1 37,8 425

S,statia de
4. autob" 199,2|164,9 o 34,3 [*] 199,2

i istia Si 5,Ș
TOTAL ob.1+2+3 2121,8 993 781,18|298,62 338,8|2460,6

b) Varianta constructivă de realizare a investiţiei
In cadrul prezentei investiţii deosebim următoarele lucrări :- lucrări,de jarea acceselor în parc: trotuare, alei;-  acoeşispre remiză; i i

| 4scotea de autobuze. 7
;

jStructura rutieră pentru realizarea acceselor;rigidă (pavaj si placa de beton)
O Principalele categorii de lucrări necesare :

trasarea, curățirea şi eliberarea amprizei parcului, după caz;protejarea , după caz, a instalaţiilor subterane din zonele parcului conformcerinţelor specifice ale administratorilor acestora;sistematizarea terenului ocupat de parc prin lucrări de terasamente (săpaturi,umpluturi, după caz, compactarea terenului);
execuţia structurii rutiere conform profilelor transversale tip;

Proiectant : S.C. VIADUCT S.RL., judeţulArad, oraşul Sebiş, str. izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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Amenajările propuse se vor racorda la zonele adiacente, atât în profil longitudinal câtşiîn profil transversal, astfel încât să se asigure inclusiv preluarea şi scurgerea apelorpluviale de pe suprafeţele nou amenajate.
Nu se necesită lucrări de artă.
Pentru asigurarea colectării scurgerii apelor meteorice suntprevăzute elementeprefabricate (rigole tip R3” şi alte).

c) Trasarea lucrărilor
Trasarea lucrilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de execuţie — Coordonatetrasare,a planurilor de situaţie, profilelor de execuţie.Predarea amplasamentului se va face la cererea constructorului, adresată proiectantuluicu 10 zile înainte.
La predarea amplasamentului va participa în mod obligatoriu și reprezentantulbeneficiarului, precum şi reprezentanţii acelor avizatori care au impus această condiţie.
Marcarea se va face prin ţăruşi sau cuie conform normelor tehnologice specifice fiecăreicategorii de lucrări. După predarea amplasamentului se vor întocmi procese verbale depredare — primire.

Orice modificare de amplasament sau traseu se face numai cu acordul proiectantului,Lucrările necesare executării drumului sunt trasate pe teren cu ajutorul picheţilor şireperelor.
La atacarea lucrării, proiectantul va preda executantului traseul cu picheţi şi repere.

d) Protejarea lucrărilor executate şi a materialului din şantierLucrările executate vorfi protejate prin semnalizarea corespunzătoare. Se va evitalăsarea săpăturilor deschise nesemnalizate şi nesupravegheate sau a diverselormateriale nesemnalizate corespunzător, pentru prevenirea oricăror accidente decirculaţie sau de muncă.
Ca şilucrări de protejare se prevăd :

- începerea lucrărilor de execuţie la structura rutieră (sau lucrările de artă daca estecazul), numai după asigurarea şi livrarea în amplasament a materialelor şi utilajelornecesare, pe măsura introducerii lorîn operă;
- curățirea şanţurilor existente, pentru a asigura o evacuare minimă a apelordin zonadrumului pânăla execuţia lor;
- recuperarea materialelor rămase de la decaparea/demolarea parțiala ale sectoareloraleilor deteriorate (unde este cazul), demolări podeţe, a materialelor rămase laterminarea lucrărilor şi transportul lor în itele organizării de şantier, sau folosirealoț (dacă este posibil) la completarea unor| ări similare. |

Pentru proțejarea. lucrărilor de terasamente din pământ executantul va lua măsuri descurgere a apelor pluviale prin executarea de şanţuri în zonele de băltire.
Pe terasamentele de rambleu fără compactare se interzice trecerea utilajelor detransport.
În caz de întrerupere a execuţiei lucrărilor din diverse cauze se va urmări aducereataluzurilorla prevederile din proiect şi asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.RL., județul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
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€) Organizarea de şantier
În prezentul proiect nu sunt prevăzute lucrări de organizare de şantier. Execuţiadiferitelor categorii de lucrări (terasamente, infrastructură şi suprastructură), va ţine contde necesarul de materiale care vorfi aprovizionate direct pe şantier.
f) Servicii sanitare
În caz de urgențe medicale se va apela la serviciile medicale din localitate saulocalităţile învecinate.
În caz de urgenţe majore se va apela telefonic la numărul 112. În incinta şantierului saula punctele de prim ajutor şi persoane instruite în acest scop.
9) Prezentarea proiectului pe specialităţi
A. PARTI SCRISE
|. MEMORIU TEHNIC GENERAL
II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI
II. CAIETE DE SARCINI
IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

h) Categoria de importanţă a constructiei
Categoria de importanţă a construcţiei a fost stabilită de către proiectantîn conformitatecu „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” conformHG 766-1997, categoria D (redusă) realiza de către verificatori de proiecte atestaţi, laurmătoarele exigenţe: A4,82,D — drumuri.

i) Dispoziţii finale
Lucrările propuse se vor executa cu respectarea prescripţiilor, normativelor, a actelornormative în vigoare.
Recepţia lucrărilor din punct de vedere al calităţii lucrărilor se va face în conformitate cunormativele si legislatia tehnica in vigoare, cu Caietele de sarcini si Programul pentrucontrolul calităţii lucrărilor.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITĂŢI
Lucrări rutiere: drumuri /alei (actualizat 2022)

A. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului: „AMENAJAREA PARCULUI DIN FATA
PRIMARIEI COMUNEI SEPR

„ JUD. ARAD”

Faza de proiectare: P.T+DE.+C.s.
Proiectant: S.C. VIADUCT

Proiect nr.: 26 / 2018

Beneficiar: COMUNA SEPRENE
CeIIAmplasament: Judeţul Arad, local SI g

amplasamentul existent parcului din faţa
Primăriei Sepreus.

Proiectul tehnic pentru realizarea parcului, referitoare la amenajarea acceselor, înfuncţie de amplasamentul acestora,deosebim următoarele lucrări:
- accese în parc: trotuare, alei;
- acces spre remiză;
- amenajare statie de autobuze.

Aceste lucrari propuse în prezenta documentaţie, pentru amenajare, în cadrul parcului,sunt accese amenajate, având elementele constructive aferente străzilor rurale decategoria a Ill-a,în continuare descriem caracteristicile constructive şi funcţionale.
Amenajările propuse se vor racorda la zonele adiacente, atât în profil longitudinal cât şiîn profil transversal, astfel încât să se asigure inclusiv preluareaşi scurgerea apelorpluviale de pe suprafeţele nou amenajate.

B. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRIIÎn baza Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare şi a prtcatutul de proiectare,încheiat între COMUNA SEPRE
IS

şi S.C. VIADUCT S.R. iş s-a întocmit proiectultehnic, iile de execuţie şi aa de sarcini pentru investiţia: h
"AMENAJAREA PARCULUI DIN FATA PRIMARIEI COMUNEI SEPREUS, JUD. ARAD”

Starea tehnică actuală a aleilor/aleilor, influențează, de asemenea negativ siguranţaciurculaţiei pietonale şi afectează negativ mediul înconjurător.

Proiectant : S.C. VIADUCT S.RL., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022



P.T.+ D.E.+CS.
"AMENAJAREA PARCULUI DIN FAŢA PRIMĂRIEI COMUNEI ŞEPREUŞ, JUDEŢUL ARAD"

Necesitatea de realizare a prezentului proiect este consemnată în procesele verbalecare s-au întocmit cu ocazia stabilirii priorităţi lucrărilor de investiţii în şedinţele cuconsilierii locali care reprezintă interesele locuitorilor din comuna Sepreus.
Această investiţie este în concordanţă cu strategia dezvoltării comunei Sepreus,strategie în care este menţionat ca obiectiv de interes public, necesitatea modernizăriicăilor de comunicaţie rutiere şi a zonelor de recreere .

Ridicarea gradului de urbanizare al orașului prin modernizarea căilor de accesexistente,amenajarea unei zone de recreere, posibilitatea circulaţiei pietonale pe reţelede alei reabilitate sau modernizate, conferind siguranţă cetăţeanului, sunt necesităţicare ţin de un mod adecvatde locuire al acestui secol, spre care aspiră orice cetăţean.
Necesitatea şi oportunitatea lucrării rezultă din caracteristicile tehnice şi de exploatare aaleilor din localitatea Sepreus, care actualmente nu corespund normelor tehnice învigoare.

Obiectivele realizării acestei investiţii sunt următoarele:
- amenajarea unuiparc recreativ în localitate;
- îmbunătăţirea stării de viabilitate acceselor;
Astfel prezentul proiect are o importanţă semnificativă în ceea ce priveşte dezvoltareasocio-economică a localităţii Sepreus, susţinând totodată eforturile autorităţilor localepentru atragerea turismului în această zonă.
Prezentul proiect va fi finanţat din surse de la bugetul local şi din alte surse legalconstituite — alocări dela bugetul C.J. Arad.

C. DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE
investiţia prezentă : “AMENAJAREA PARCULUI DIN FAŢA PRIMĂRIEI COMUNEIŞEPREUŞ, JUDEŢUL ARAD“,va fi finanțată din fonduri propii, de la Bugetul Localalcomunei Şepreuş câtşi din fonduri alocate de la Bugetul Consiliului Judeţean Arad.
Investiţia este în corelare cu prevederile investiţionale prevăzute în cadrul Strategiei dedezvoltare a comunei Şepreuş, în care este prevăzută dezvoltarea infrastructuriicomunei, pentru aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene.

Terenulstudiat se situeazăîn intravilanul comunei Sepreuş, judeţ Arad.Suprafaţa terenului este de 5938 mp,nr. top 300264 şi se află în proprietatea comuneiSepreuş la care se adaugă 1625 mp zonă stradală aflată în Inventarul Bunurilor careaparţine Comunei Sepreuş.

Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat Şi are ca vecinătăţi:-“în partea nordică — sediul Primăriei;
- în partea sudică — piaţa locală;
- în partea estică - dispensar;
- în partea vestică — zonă de locuinţe.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Comuna Şepreuş, beneficiarulinvestiţiei propuse.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judeţul Arad,oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022
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Se menţioneaza următoarele:
- existența a numeroase defecţiuni la nivelul suprafeței de rulare (gropi, tasări,etc.);
- Prezenţa prafului, noroiului datorită lipsei unei îmbrăcăminți rutiere moderne;- nu sunt asigurate toate elementele geometrice în plan, profil longitudinal și profiltransversal, conform normelor tehnice în vigoare;- pante insuficiente pentru scurgerea apelor în profil transversal;- dispozitive de scurgere a apelor pluviale incomplete.

Investigaţiile efectuate au scos în evidenţă următoarele cauze care au determinatapariţia degradărilor menţionate mai sus:
- elemente geometrice în plan, profil longitudinal şi profil transversalnecorespunzătoare, acestea nefiind sistematizate în acord cu normeletehnice în vigoare;
- structură rutieră provizorie realizată din pietruiri, fără îmbrăcămintemodernă;
- regim descurgere a apelor pluviale în general “defavorabil”;- lipsa unor lucrări de întreţinere pe sectoarele de alei/alei amenajateanterior.

Gropile şi denivelările de pe suprafața aleilor/aleilor, provoacă disconfortul circulaţieipietonale, stresul pietonilor şi impun o atenție deosebită în timpul circulației, în condiţiiimproprii, acest fapt fiind un impediment deosebit de important în calea investitorilorcare ar putea contribui la dezvoltarea comunităţii urbane.
În concluzie, lipsa aleile/aleilor cât şi a şanţurilor neamenajate „afectează negativcondiţiile de confort şi circulaţie din punct de vedere al siguranţei și confortului, din zonaPrimariei Sepreus.

D. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE
La baza proiectării a stat STAS 10144/2-91 — Străzi — ALEI — Prescripţii de proiectare,privind proiectarea, construcţia şi modernizarea aleilor, precum şi Ordinul MT nr.50/1998 - Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilorîn localităţile rurale.
Pentru elaborarea documenţiei tehnice s-a ținut cont de parametrii de proiectare pentrurealizarea infrastructurii alei, care sunt următorii:
- traseulîn plan al aleilor/aleilor să fie dispus, pe cât posibil, paralel cu axa străzii,respectiv a drumului;
- amplasarea aleilor/aleilor, precum și determinarea lățimi acestora se face înconcordanță cu caracteristicile funcţionale și intensitatea circulației pietonilor,cărucioarelor pentru! Copii, sau persoanele cu dizabilități stabilite în |cadrul parculuirecreativ; j

| ș- la sistematizarea, proiectarea și realizarea aleilor/aleilor se prevăd lucrările necesarepentru dirijarea și siguranța circulației fluxurilor de pietoni, în cadrul acestui parcrecreativ;
- intensitatea circulaţiei pietonilor : redusă;- rolul funcţional în cadrul parcului: alei/alei, trotuare, platforme şi zona verde;
- rolul asigurare drum acces la remiză;
- rolul asigurare platformă statie de autobuze;
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- Creşterea siguranţei, fluenţei şi confortul circulaţiei,în cadrul parcului, precum şireducerea noxelor circulaţiei (zgomot, vicierea aerului etc.);- condiţii locale: topografice, geotehnice, hidrologice, ocuparea terenului, nu suntexproprieri, nu sunt necesare lucrări de demolări;
- condiţii de încadrare urbanistică.
Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor din STAS 10144/2-91 privind străzi —alei, alei de pietoni — prescripţii de proiectare ceea ce se aplică la proiectarea aleilorexistente care se modernizează, păstrând traseul existent al acestora.
Caracteristicile principale ale aleilor/aleilor proiectate sunt:

- categoria de importanţă : „D” (redusă);
La alcătuirea şi dimensionarea profilurilor transversale ale aleilor/aleilor, se respectădistanţele între fronturile construcţiilor — sediul primăriei - conform prevederilor legale.
La baza estimărilor valorice a lucrărilor necesare s-au aplicat prevederile Hotărârii deGuvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinut-cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduripublice.

La elaborarea proiectului tehnic s-a ţinut cont de respectarea normelor şi standardelorîn vigoare:
HG nr. 907/2016 Hotărârea privind etapele de elaborare şi conţinut-cadru aldocumentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelorde investiţii finanţate din fonduri publiceSTAS 10144/2-91 Străzi — ALEI, ALEI DE PIETONI- prescripții de proiectareOG nr.43/1997 Privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completărileulterioare (L198/2015-completari si modificări ulterioare)Ord.MT nr.45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizareadrumurilor

Legea nr.10/1995 Privind calitatea în construcţii cu modificările şi completărileulterioare (Legea nr.177/2015)ORDIN Nr. Pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea50/1998 străzilorîn localitățile rurale
Legea 307/2006 Legea privind aparea împotriva incendiilor cu modificările şicompletările în vigoare
Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completărileulterioare
AND 593/2012 Normativ pentru sisteme de protecţie pentru siguranța circulaţiei pedrumuri, poduri şi autostrăziPD 189/2012 Normativ departamental pentru determinarea capacităţii de circulaţiea drumurilor publicePD 95/2002 Normativ privind proiectarea hidra: ică a podurilor şi podeţelorŞTAS 863-85 Lucrățide drumuri. Elemente etlie ale traseelor. Prescripţii deproiectare.

STAS 2900/1989 Lăţimea drumurilor
H.G.nr. 273/1994 Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de constructiisi instalatii aferente acestora, actualizatăSR EN 13242 Straturi de fundaţii din piatră spartăSTAS Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii10796/1/77 generale de proiectare.STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezghej Ia lucrări de drumuri.Adâncimea de îngheţ in complexulrutier. Prescripţii de calcul.STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ Ia lucrări de drumuri.
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Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţiitehnice.
STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale decalitate.
STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnicegenerale de calitate.
AND 513-2002 Instructiuni tehnice referitoare la proiectarea, executia si intretinereadrumurilor publice
Legea nr.625/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului.O.U.G. nr.68/2016 privind regimul deseurilor.
Ordinul MLPAT nr Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor31/N/02.10.1995

Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologiceprivind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie învederea executării de lucrări în zona străzilor public şi / sau pentru protejarea străzilorNU ESTE CAZUL.

In cadrul acestui proiect tehnic se vor realiza următoarele:
- 0b.1: Zona stradală pe ->sector „„A” şi sector „B”
-  Ob.2: Parcela primăriei:->sector „Cc
-  Ob.3: Statia de autobuze

ELEMENTE GEOMETRICE

a) Elemente geometrice în plan
:Proiectarea elementelor geometrice în plan (axa străzilor în plan) s-a făcut conformprevederilor STAS 10144/3-91.

Traseulîn planal aleilor este dispus, pe cât posibil, paralel cu axa străzilor, ţinând contde cotele existenteale acceselor la riverani.
Ca suport delucru s-a utilizat ridicarea topografică efectuată în cadrul acestei lucrări .Datele necesare au fost completate prin inspecții de teren de către S.C. Viaduct S.R.L.în iulie - august 2018, completând cu modificările constatate până in luna martie,2022).
Elemente geometrice în plan:

- Parcului din faţa primăriei comunei Şepreuş, care se va amenaja va avea formageometrică drwptunghiulară şi va cuprinde
>aleile din pavaj, orientat cu axa paralel cu axa drumului judeţean, respectivperpendicular pe aceasta, ținându-se seama de aliniamentele limitelor deproprietăţi şi împrejmuiri adiacente;
>trotuare din pavaj care străbate parcul şi care se va amenaja în faţa parcului;>drum de acces spre remiza, amenajat în stânga, parcului, cu amplasamentulperpendicular pe DJ 793;|| |

i>platforma pentru staţia de autobuze, cu; amplăsameitul pe lângă DJ 793, pepartea stg al drumului.
Pentru realizarea arhitecturii în ambiantă cu mediul, unele -alei vorfi realizate înalinament, altele curbate şi/şerpuite.
Lungimea, precum şi suprafeţele pe diferitele sectoare cu amenajările pentru realizareaaleilor, trotuarelor, drum de acces şi platforme, reiasă din tabelul anexat.
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b) Elemente geometrice în profil longitudinalÎn profil longitudinal, declivitatea aleilor, trotuarelor, platformelor din parc, urmărește, deregulă, declivitatea părții carosabile al drumului judeţean pe lânga care este amplasatparcul.
Drumul de acces remiză fiind amplasat perpendicular pe traseul drumului judetean, areo pantă lungitudinală de 2,1 % dinspre limită proprietate spre drumul judetean.
Statia de autobuzeeste amplasată în partea stânga al drumului judeţean, platforma fiindamplasată paralel cu marginea carosabilului/acostamentului drumului.Panta longitudinală a platformei pavate este de 1% (pe cei 23,30 m ), asigurândscurgerea apelor meteorice pe de o parte spre şanţul colector care există pe lângădrumul judeţean, iar pe de altă parte în profil transversal spre rigola carosabilăproiectată şi care străbate platforma in lung, cu continuitatea apelor colectate în acestsanţ.
Declivitatea maximă al terenului sistematizat nu depăşeşte 6 %, în prezentul proiectdeclivitatea maximă fiind de 2,20 %.

c) Elemente geometrice în profil transversalCaracteristicile elementelor geometrice ale părții carosabile a aleilor suntîn conformitatecu tabelul2 din STAS 10144/2-91.
In profil transversal aleile sunt amenajate cu pantă transversală unică de 2 %, dinsprefrontulstradal (limită propietate) spre partea carosabilă a străzii.Se va realiza încadrarea aleilor pe ambele părţi cu borduri prefabricate(2buc/ml), montate la acelaşi nivel cu cota marginii suprafeței pavelelor.
La alcătuirea profilului transversalal aleilor şi trotuarelor, s-a ţinut seama de spaţiile şicondiţiile necesare amplasării instalaţiilor tehnico-edilitare (canalizarea  pluvială,menajeră, iluminatul public, reţele de telecomunicaţii, reţele electrice, alimentare cu apă,hidranţi, cămine, guri de scurgere, posturi trafo etc.) precum şi de STAS 8591/1-91.

Aleile, trotuarele, drumul de acces şi platforma staţiei de autobuze proiectate auelementele geometrice prezentate în profilurile transversale tip.
Alei:
- lăţimea aleilor în general este de 1 m; în cazuri izolate 0,75 m; 1,4 m; şi 2,0
Trotuare:
- lăţimea trotuarelor existente care vorfi lărgite (vezi sectorul „B”) vafi de 1,80 m.- lăţimea din fată parcului vafi variabilă: 2,1 m...2,8 m.

Drumulde acces spre remiză
-„latime carosabil: 14,00 m.

Statia de âutobuze '

-.laţimea va fi de 7,6 m, amplasată paralel cu drumul judeţean DJ 793, la km18+800, pe partea stg al drumului, având lungimea de 23,30 m.
Platformele din parc amenajate

- sub bancă areolăţime de 2 m şi lungime de 3 m, S=6 mp/buc;-  octogonul din sectorul „C”, are diametrulde 8,8 m, iarla cişmea cu diam.1,60 m;- platforma din beton armat pe care se va monta masa de ping-pong va aveadimensiunea:3,50*8,80 m;

|
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- spatii pentru limitarea zonei amenajate cu borduri cilindrice pentru trandafiri, formecirculare şi/concentrice cu R 1,5 m siR 0,5m.

Profilurile transversale tip:
Pentru zona Parcului, pentru alei, trotuare, drum de acces şi platforma staţie deautobuze se prezintă următoarele profiluri transversaletip, după cum urmează:
1.P) i,

Se aplică pe suprafeţele „„ alei pietonale”:
- lăţime carosabil: variabil 0,75m...2,00m;

lăţime platformă: variabil 1,25m...2,50m;
încadrare cu bordură (element prefabricat) cu dim.0.05*0.2*0.50m:
fundaţie din beton C25/20 pentru montarea bordurilor pe ambele părţi;strat de balast sub fundaţie de beton: 10 cm grosime;
lăţime acostament: 2*0.2 m (pământ), racordat cu terenul natural (sistematizat);panta parte carosabilă: 2% pantă unică in conformitate cu direcţia penţii terenului.

0 Structura rutieră
- strat de uzură din pavaj 6 cm- stratde nisip 4 cm- strat de fundaţie din balaststabilizat cu ciment 15 cm- strat de fundaţie din balast 15 cmTeren (pământ) sistematizat nivelat

2 .Profiltransversaltip2Se aplică pe suprafeţele „formă octogonală”:
- lăţime carosabil: variabil 4,0 m...7,0 m;
- lăţime platformă: variabil 4,5 m...7,50m;
- încadrare cu bordură (element prefabricat) cu dim.0.05*0.2*0.50m:

fundaţie din beton C25/20 pentru montarea bordurilor pe ambele părţi;strat de balast sub fundaţie de beton: 10 cm grosime;
lăţime acostament: 2*0.2 m (pământ), racordat cu terenul natural (sistematizat);panta parte carosabilă: 2% pantă tip acoperiş in conformitate cu direcţia penţiiterenului.

0 Structura rutieră idem ca la profil transversal tip 1

3. Profil versal tij
Se aplică la „drum acces remiză”:
- lăţime carosabil: 4,0 m;

lăţime platformă: 5,0 m;
încadrare cu bordură (element prefabri ) cu dim.0.20*0.25*0.50m:
fundaţie din beton, C30/25 pentru montai tiurilor pe ambele părţi;lăţime acostament: 2*0.3 m (pământ), racordat cu terenul natural (sistematizat);panta pe parte carosabilă: 2% pantă tip acoperiş.

Profil transversal tip 3 se aplică şila „staţia de autobuze”:
- lăţime platformă: 7,60 m, pe o lungime de 23,30 m;- încadrare cu bordură (element prefabricat) cu dim.0.20*0.25*0.50m:- fundaţie din beton C30/25 pentru montarea bordurilor;- strat de balast sub fundaţie de beton: 10 cm grosime;
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- strat de uzură din pavaj 8 cm- stratdenisip 4 cm- strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 20 cm- strat de fundaţie dun balast 30 cmTeren (pământ) sistematizat nivelat

Profil transversal tip 3 se aplică şila „trotuar nou în faţa parcului”:- lăţime carosabil: variabil 2,1....2.8 m
- lăţime platformă: variabil 2,5...3,3 m;
- încadrare cu bordură (element prefabricat) cu dim.0.20*0.25*0.50m:- fundaţie din beton C30/25 pentru montarea bordurilor;- strat de balast sub fundaţie de beton: 10 cm grosime;

O Structura rutieră în cazul, trotuar nou în faţa parcului”, modificarea constă doar lastratul de fundaţie din balast va avea grosimea doarde 15 cm.
- strat de uzură din pavaj 8 cm-  stratde nisip 4 cm- strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 20 cm- strat de fundaţie din balast 15 cmTeren (pământ) sistematizat nivelat

4.
Se aplică pe suprafeţele „„ trotuar existent din betoncare se va lărgii”:- lăţime carosabil: 1,80 m, din care existent şi menţinut 1,0 m;

lărgire 0,80 m- lăţime platformă: variabil 1,25m...2,50m;
- încadrare cu bordură (element prefabricat) cu dim.0.05*0.2*0.50m:- fundaţie din beton C25/20 pentru montarea bordurilor pe ambele părţi;- strat de balast sub fundaţie de beton: 10 cm grosime;- lăţime acostament: 2*0.2 m (pământ), racordat cu terenul natural (sistematizat);- panta parte carosabilă: 2% pantă unică in conformitate cu direcţia penţii terenului.

0 Structura rutieră — sector lărgire trotuar existent
- strat de uzură din pavaj 6 cm-  stratde nisip 4 cm-  Strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 15 cm- strat de fundaţie din balast 15 cmTeren (pământ) sistematizat nivelat

0 Structura rutieră — secţor trotuariexistent |!71Stratde uzură din pavaj 6 cm |

- stratde nisip 4 cm- trotuar existent din beton-se menţine

Se menţionează că in cadrul prezentului proiect tehnic s-a ţinut cont de realizareamontării meseide ping-pong (pentru exterior) pe o placă din beton armat.Această placă are dimensiunile: 8,80*3,5 m şi o grosimea plăcii de 15 cm.Placa va fi realizată din beton C25/30, armată cu plasă sudată dim.6m*2m, grosimeabarelor de 8 mm, cu ochiuri 10*10 cm.
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0 Structura rutieră — placă de b.a
- placă din beton 15 cm
- strat de balast 10 cmTeren (pământ) sistematizat nivelat şi compactat

Pentru realizarea parcului se vorrealiza următoarele lucrări necesare:- montarea stâlpilor pentru delimitarea zonelor/acceselor spre monumente, care sevor prinde cu suruburi şi piulite, şaibe în fundaţie de beton C20/16, cudim.0.3*0.3*0.7 m;
- montarea stalpilorde iluminat, care vorfi prinse cu placa metalica prin şurub, şaibăşi piuliţă în fundaţia de beton C25/20, având dimensiunea 0.4*0.4*0.7 m;- montarea bordurilor cilindrice necesare plantări trandafirilor, pe o fundaţie din betoC20/16, în forme circulare cu R 1,5m şi circulare concentrice (la cote diferite) cu R1,5 m şi R 0,5 m, umplute cu pământpentru flori.

d) Soluţiile tehnice
Pentru aducerea suprafeţei de rulare la unnivel de calitate care să asigure o circulaţiefluentă în condiţii de confort şi siguranţă pentru pietoni, se propune următoarea soluţietehnică:
1.Pentrualei;6,0 cm pavele prefabricate conform SR 6978;

4,0 cm strat de nisip conform SR EN 13242;
i15,0 cm strat de balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/2-86;15,0 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242.

- încadrare cu bordură prefabricată — 5x20x50 cm - (pe ambele părţi ale aleilor)pe->15 cm fundaţie de beton C25/20;
->10 cm strat de balast.

a) lărgire trotuar
- 6,0 cm pavele prefabricate conform SR 6978;
- 4,0 cm strat de nisip conform SR EN 13242;
- 15,0 cm strat de balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/2-86;- 15,0 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242.
- încadrare cu bordură prefabricată — 5x20x50 cm - (pe o parte)pe->15 cm fundaţie de beton C25/20;

->10 cm strat de balast.
b) trotuar faţa parcului

- 8,0 cm pavele prefabricate conform SR 6978;
4,0 cm strat de nisip conform SR EN 13242:

i20,0 cm strat de balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/2-86;- 115,0 cm'stratde fundatie din balast conform SR EN 13242.
- încadrare cu bordură prefabricată — 20x25x50 cm - (pe ambele părţi)pe->15 cm fundaţie de beton C25/20;

->10 cm strat de balast.
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3.Pentru drum a miză:
- 8,0 cm pavele prefabricate conform SR 6978;

4,0 cm strat de nisip conform SR EN 13242;
20,0 cm strat de balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/2-86;- 30,0 cm stratde fundatie din balast conform SR EN 13242.

- încadrare cu bordură prefabricată — 20x25x50 cm - (pe ambele părţi)pe->15 cm fundaţie de beton C25/20;
->10 cm strat de balast.

Categoriile de lucrări necesare realizării aleilor, trotuarelor, platformelor şi acceselorsunt următoarele:
-  terasamente;
- infrastructură şi suprastructură;
- rigole pentru scurgerea apei;
- lucrări de amenajare zonă verde, paltforme;
- alte lucrări: lucrări de montaj diferite obiecte/dotări.

Dispozitive pentru scurgerea şi evacuarea apelor (podețe şi şanţuri/rigole)Podeţe
In cadrul prezentului proiect tehnic nu se necesită podeţe.Santuri/rigole
Scurgerea apelor meteorice în profil transversal, de pe suprafaţa aleilor/aleilor se varealiza prin:

- Panta unică de 2,0 %, care duce apele dinspre limită proprietate spreşanţuri/rigole existente;
-  șanţurile/rigole existente (betonate/din pământ), care sunt amplasate întreamplasamentul aleilor şi marginea carosabilă a străzilor adiacente;- rigole carosabile tip R3, cu capac dublu armat.

Rigolele ce vorfi folosite la acest proiect , sunt rigole carosabile R3, cu capac dubluarmat, cu următoarele dimensiuni pe bucată element prefabricat:- lungime 370 mm, lăţime 650 mm şi grosime de 600 mm.Dimensiunile pentru placa dublu armată sunt:
- lungime 490 mm, lăţime 300 mm şi grosime 150 mm.

Amplasamentul rigolelor necesare, este prezentat mai jos:-  Rigolă tip R3, pe sectorul „B”, pe lângă trotuarul lărgit, pe o lungime de 62 m(drumul la remiză);
-  Rigolă cu drenaj cu grătar metalic » de la platforma (octogon mic)cu cismea spreR3, pe o lungime de 12 m;

|-.Rigolăltip R3,la ob.3-Statia de a e, pe o lungime de 34 m ( 24 m prin statie |.si 10 racord cu R3 pe lângă drum spre remiza).
|

Siguranța circulaţiei
În prezentul proiect pentru siguranţa circulaţiei rutiere nu sunt necesare lucrări deexecuţie, circulaţia pietonală se va desfăşura în condiţii de confort optim, în conformitatecu prevederile legale cu excepția staţiei de autobuze care se va semnaliza conformreglementărilorîn vigoare.
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Categoriile de lucrări necesare realizării aleilor, trotuarelor, platformelor şi acceselorsunt următoarele:
-  terasamente;
- infrastructură şi suprastructură;
- rigole pentru scurgerea apei;
- lucrări de amenajare zonă verde, paltforme;
- siguranta circulatie (statia autobuze);
- alte lucrări: lucrări de montajdiferite obiecte/dotări.

Soluţiile constructive propuse spre adoptare urmăresc un ansamblu cât mai simplu,unitar şi clar, care să satisfacă exigenţele estetice privind proporţionalitatea întreelementele constructive ale fiecărei categorii de lucrări.
La baza alegerii soluţiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare şi a notei conceptuale;
- respectarea normelor tehnice în vigoare.
La execuţia lucrărilor proiectate nu se folosesc materiale care conţin gudroane, iar celefolosite trebuie să fie în concordanţă cu HG 766/1997 şi legea 10/1995 privind calitatealucrărilor în construcții, armonizate cu legislaţia Uniunii Europene.
Calitatea materialelor puse în operă indiferent dacă sunt locale sau livrate de terţifurnizori va fi atestată prin buletine de calitate care însoțesc aceste materiale şi caresunt emise de un laborator de specialitate autorizat în conformitate cu normele UniuniiEuropene.
De asemenea, la adoptarea soluţiilor structurale s-a ţinut seama de particularităţilespecifice amplasamentului cu privire la caracteristicile geofizice şi morfologice aleterenului de fundare şi nuîn ultimul rând de zonarea seismică.
La proiectarea efectivă a lucrărilor de amenajare a aleilor, „, având în vederearmonizarea reglementărilor la condiţiile UE, s-au utilizat normele de proiectarerevizuite.

Soluţiile constructive adoptate corespund normelor şi standardelor în vigoare la dataelaborării proiectului.
Obiectele proiectului tehnic se încadrează în categoria de importanţă „D” (normală),conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărileulterioare şi a H.G. 766/1997 (anexa 3) şi H.G. nr. 675/03.07.2002, privind modificareaşi completarea H.G. nr.766/1977, referitoare la aprobarea unor regulamente privindcalitatea în construcții.

|

La proiectarea şi execuţia lucrărilorrutiere s-auutilizat numai tehnologii, materiale şisemifabricate agrementate tehnic şi omologate,! cu proprietăţi superioare care săsatisfacă cerinţele de exigenţă calitativă pe toată durata de exploatare.
Pe toată perioada de execuţie se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii,protecţia mediului şi P.S.I.

Asigurarea rezistenţei şi stabilităţii la sarcini statice, dinamice şi seismice
Asigurarea rezistenţei şi stabilităţii se realizează încă din faza de proiectare prinadoptarea unor sisteme constructive simple şi uşorde urmărit.
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Lucrările proiectate au rezistenţă şi stabilitate Ia sarcinile statice, dinamice şi seismice,având în vedere situaţia reală din teren:
- alcatuirea sistemelor rutiere existente din punct de vedere al naturii şi grosimiifiecărui strat;
- tipurile de pământ din patul străzilor şi caracteristicile fizico —mecanice ale acestora;- nivelul apelor freatice faţă de fundaţia sistemului rutier;
- existența sistemelorde drenare ale apelor freatice şi eficienţa acestor drenuri;- sistemele existente de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă;- stabilitatea terasamentelor ;- elementele geometrice proiectate în plan şi profil longitudinal care definesc la rândullor amplasamentul aleilor proiectate în profil transversal.

Siguranţa în exploatare
Aleile/aleile amenajate, asigură exploatarea lor pe o perioadă cuprinsă între 28-42 ani,fără reparaţii capitale şi cu cheltuieli de întreţinere anuale minime, ceea ce estecuprins în Catalogul din 2008-12-18, modificată prin H.G. nr.1496/2008 - privind„Clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe” se regăseşte la poz.Grupei 1- Construcţii, respectiv 1.3.- Constructii pentru transporturi posta si telecomun.1.3.7. Infrastructura drumuri (publice, industriale,agricole), alei, strazi si autostrazi cutoate accesoriile necesare (alei, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne decirculatie, 1.3.7.3. - cu imbracaminte din beton de ciment.

Implicații asupra mediului înconjurător
Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentăasupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetației, faunei,peisajului sau din punct de vedere acustic.
Nu sunt afectate obiective deinteres cultural sau istoric.
Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra factorilor demediu cât şi din punct de vedere economic şi social.Condiţiiînfazadeconstruire
- luarea de măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produsepoluante existente în mod curent pe şantier (carburanţi, lubrifianţi);- supravegherea zoneişi limitarea afectării vegetațieidincolo de culoarul de lucru;- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mairedus (cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi autilajelor folosite pe şantier în cadrul fazei de consolidare se vor face la societăţispecializate şi autorizate;

- deşeurile menajere, din organizarea de şantier, se vor depozita într-un spaţiu specialamenajat, urmând a fi transportate la un depozit de deşeuri nepericuloase aflat înfuncţiune;
|7 deșeurile inerte rezultate din faza de construcţie vor fi depozitate în Joculindicat de"beneficiarul lucrării; PI- evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta peperioada derulării lucrărilor de realizare a investiţiei;
- se va delimita fizic, cu exactitate culoarul de lucru, astfel încât să nu se producădistrugeri inutile de teren;
- realizarea refacerii ecologice a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;- la terminarea lucrărilor de consolidare terenul din imediata apropiere a investiţiei va ficurăţatşi readus la forma iniţială.
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Condiţii în de funcţi

- asigurarea încadrării indicatorilor de calitate ai apelor pluviale sub valorile maximeprevăzute în normativul NTPA. 001 din HG nr.352/2005 privind modificarea şicompletarea HG. Nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile dedescărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
= nterzice_orice_de re de ap

Gestionarea

deseurilor:

- deşeurile menajere şicele din materiale recuperabile vorfi colectate selectiv, încontainerele amplasate pe platforme betonate şi transportate la depozitul de deşeuriautorizat;
- transportul deşeurilor se va realiza cu vehicule speciale pentru a se împiedicapoluarea pe timpul transportului, încărcării, descărcării deşurilorşi pentru a se menţinespecificul deşeurilor precolectate selectiv;
- supravegherea permanentă a activităţii de colectare şi transfer a deşeurilor.

Altecondiţii:
- respectarea prevederilor HG. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general deurbanism;
- respectarea cu preponderență prevederile art.94, alin.(1), lit.m), nr. dinO.U.G.nr.195/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

e
Ul Cui

E iuneționarii obiectivul SE VOI respecia pre grile;- Legii nr.265/2006 - actualizată în anul 2012, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţănr.195/2005 - actualizată în anul 2014, privind protecţia mediului;
- Hotărârii Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile dedescărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completat şi modificat prin H.G.nr.210/2007;
- Hotărârii Guvernului nr.349/2005 pentru depozitarea deşeurilor, actualizată în anul2018;
- Legii nr.426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cumodificările şi completările din 2017, care transpune în legislaţia naţională Directiva75/44/EEC, amendată de Directiva nr.91/156/EEC;
-Legii nr.27/2007 privind aprobarea O.U.G.nr.61/2006 pentru modificarea şicompletarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;
- Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu toate modificările ulterioare;- Ordinului nr.95/2005 - republicată în 2011 - privind stabilirea criteriilor de acceptare şiprocedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională dedeşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr.536/1997 — cu actualizările din 2014 - pentru aprebațeaNormelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. |-Hotărârii Guvernului nr.525/1 - Gompletat; prin H.G. 1180/2014 - pentru aprobareaRegulamentului general de urbanism.

Influenţa asupra factorilor de mediu datorate unor condiţii de circulaţiesuperioare celor actuale:
- va scădea gradul de poluare al aerului şi al apei;
- se va reduce volumulde praf;
-se va îmbunătăţi gradul de confort al pietonilor, în cadrul parcului recreativ,- îmbunătăţirea scurgerii apelor.

Proiectant : S.C. VIADUCT S.RL., judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
Proiect nr. 26 / 2018 — actualizat 2022



P.T.+ D.E.+C.S.
"AMENAJAREA PARCULUI DIN FAŢA PRIMĂRIEI COMUNEI ŞEPREUŞ, JUDEȚUL ARAD"

Influențe socio — economice:
- crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor;
- creşterea gardului de confort al cetăţenilor, prin amenajarea acestui parc;- creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic.

Pe ansamblu se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambiantlucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţiaactuală ci dimpotrivă, au în general unefect pozitiv.

E. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ
Din lista consumurilor cu mâna de lucru rezultă că pentru realizarea investiţiei suntnecesare 2943 ore în meseriile: betonist, dulgher, construcţii montaj, peisagist, muncitordeservire gospodărie comunală.
Această investiţie asigură unfront de lucru pentru 1 echipă, formată din 6 muncitori pe operioadă de 2 luni.

Constructorul va avea în vedere să angajeze forță de muncă în meseriile mai susamintite.

Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor proiectate se va face de către personalul despecialitate necesarîn cadrul sectoarelor de întreţinere şi administrare a străzilor, dreptpentru care prin realizarea investiţiei, în cazulîn care primăria nu dispune de personalde specialitate se crează un nou loc de muncă pe durată nedeterminată.
Există posibilitatea creării de noi locuri de muncă, care se vor adresa cu preponderențăpopulaţiei din localitatea Sepreus, pe o durată limitată (max.2 luni).

F . EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Execuţia lucrărilor se face numai de către un antreprenor specializat şi autorizat.La execuţia lucrărilorse vor respecta prevederile cuprinse în caietele de sarcini anexateprezentei documentaţii - volumulII.
Se va respecta cu stricteţe programul pentru controlul calităţii lucrărilor pe fazedeterminante anexatîn prezentul proiect - vol.|.
La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în normative,STAS-uri, pentru fiecare gen de lucrare în parte.
În cadrul lucrărilor de organizare ce îi revin constructorului, se vorlua toate măsurileprivind siguranţa circulaţiei, norme de PSI, semnalizarea pe timp de zi şi de noapte etc..Calculul cantităților de lucrări s-a făcut pe baza pieselor scrise şi desenate şi a detaliilorde execuţie! (planuri de situaţii, profiluri, lungitudinale şi țfansversale) care suntprezentate în volumul |, piese scrise şi piese desenate. * i

Listele de cantităţi de lucrări s-au întocmit pe baza indicatoarelor de norme de devizeditate în anul 1981 şi pe baza cantităților calculate în antemăsurătorile prezentate înacest volum.
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MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI SI PREVENIREA
INCENDIILOR PE TIMPUL

EXECUȚIEI SI EXPLOATĂRII LUCRĂRILOR PROIECTATE

Pe tot timpulrealizării lucrărilor se vor respecta de către executant şi beneficiar toateprevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, instrucţiuni) care vorfi în vigoare ladata respectivă, privitoare la protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenireaincendiilor precum şi indicaţiile prevăzute în caietele de sarcini şi piesele desenate aleproiectantului.

Ținând seama de situaţia concretă din timpul execuţiei lucrărilor, executantul şibeneficiarul pot lua şi alte măsuri pe care le consideră necesare pentru a împiedicaproducerea unor evenimente nedorite.
Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord, încheiat cutoate unităţile care au instalaţii subterane pe raza execuţiei lucrărilor şi se va evitaavarierea acestora respectând condiţiile impuse de acestea.
Se atrage atenţia în mod deosebit asupra următoarelor normative:

1. Legea Protecţiei Muncii nr.90/1996 elaborată de Ministerul Muncii şi ProtecţieiSociale(inclusiv normele metodologice de aplicare),republicată în 2001 şiactualizată şi completată ulterior - 2018.
2. Normele generale de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii şiProtecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii.
3. Norme de protecţia muncii pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri1982-elaborat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, DirecţiaDrumurilor.
4. Toate dispoziţiile legale privind protecţia muncii şi siguranța circulaţieicuprinse în legi, decrete, H.G., ordonanţe, etc.5. Pe tot timpul execuţiei lucrărilor se face semnalizarea adecvată normelor delucru şi a restricţiilor, a locurilor periculoase atât ziua câtşi noaptea .6. Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi deinstituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării lucrărilor în zonadrumului public şi/sau pentru protejarea drumului aprobate prin Ordinulnr.1112/aprilie 2000, publicat în M.O.nr. 397/2000.

7. În conformitate cu legislaţia în vigoare, instalarea indicatoarelor rutiere seface cu acordul organului care răspunde de siguranța circulaţiei.8. De asemenea, felul şi amplasarea marcajelor prevăzute de STAS 1848/7 - 85se va stabili de către organele care administrează drumul cu acordulorganelorde poliţie judeţene (în această documentaţie nu este cazul).10. Norme de prevenire şi stingere la incendiilor şi dotare cu mijloace PSI,aprobate cu Ordinul MAI 163/2007. I| |11. Se prevede respectarea normelar de. protecţia muncii specifice activităţii deconstrudţii - montaj pentru construcțiile feroviale, rutiere şi navale aprobate conformOrd. nr.9/25.06.1982 de către MTT.
Înaintea lucrărilor de terasamente, beneficiarul va degaja terenul de orice sarcinăîndeosebi de acelea care pot produce accidente (reţele electrice, edilitare etc.).
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La orice instalaţii întâlnite în timpul execuţiei se vor opri lucrările şi se va solicitaprezenţa deținătorului de reţea.

S.C. Viaduct S.R.L. arată că măsurile şi indicaţiile din proiect nu sunt limitative,executantul şi beneficiarul urmând să ia în completare orice măsuri de protecţia munciişi siguranţa circulaţiei pe care le vor considera ca necesare şi pe care le vor solicitaautorităţilor locale de specialitate.
Tinând seama de situaţia concretă a lucrărilor (din timpul executării sau exploatării),executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de aplicarea acestor lucrări.
Pe tot timpul executării lucrărilor, constructorul se va îngriji ca să nu împiedicescurgerea naturală a apelor, evitând colectarea lorîn depresiunile de pe platforme, ceeace poate produce mişcări (alunecări) de teren.
Întocmirea documentaţiei de protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenireaincendiilor (PSI) pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina executantului.

PROIECTANT,
S.C. VIADUCT S.R.L. Întocmit,RADU EI eta Ing. ZB, Mihai
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