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NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului de investiţie Modernizare drum local Şoseaua Noua Siliştea – Perşinari, 

comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa

Date generale
1.Autoritatea contractanta
Denumire: U.A.T. comuna Raciu

2. Denumirea lucrarii
Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Persinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa.
Obiect : Şanţuri betonate

3.Amplasament
Lucrarea se va executa pe teritoriul comunei Raciu, judetul Dambovita, aferent drumului existent  modernizat
„Şoseaua Noua Siliştea – Perşinari”.

4.Situatia juridica a terenului
Terenul pe care se va realiza investitia ( şanturi betonate) apartine domeniului public al comunei Raciu.

5.Situatia existenta
In prezent acest drum existent este modernizat si are o lungime de 972 m.
Profilul transversal are urmatoarea alcatuire :
- Parte carosabila cu 2 benzi de circulatie cu latime de 2 x 2,75 m;
- Acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2 x 0,75m;
- Santuri  inierbatecu sectiune triunghiulara dupa reprofilare avand latimea de 1,00m si h min = 0,40 m.
Sistemul rutier:
           Sistemul rutier existent este de tip elastic si alcatuit din imbracaminte asfaltica pe piatra sparta si balast.
            Acostamentele sunt consolidate cu balast in grosime de 10 cm.
            Colectarea si evacuarea apelor
            Pentru colectarea si evacuarea apelor sunt santuri noi, cu sectiunea triunghiulara cu l= 1,00m si h min=
0,40 m, atat pe o parte, cat si pe cealalta parte a carosabilului.
 500 mm in buna stare prevazute cu timpane la capete.
             Deasemenea sunt 2 podete existente de traversare Ø 800 tip PREMO, primul in lungimea de 10m la
km 0+ 003,00 si al doilea de 8,0 m la km 0+ 697,00, care sunt in stare buna de functionare. Apele se descarca
din santuri  inierbate prin panta longitudinala la aceste podete existente.
           La santurile existente inierbate pe unele sectoare de drum,  taluzul dinspre  proprietatile particulare s-a
dislocat , deoarece proprietarii de teren au arat terenul pana aproape de taluz, iar alti proprietari au incercat sa
intre direct cu utilajele pe terenul lor, peste santuri, direct din carosabil.
           In aceasta situatie santurile s-au colmatat cu material dislocat, iar scurgerea apelor pluviale este
ingreunata spre podetele existente, producand si inundarea terenului dinspre proprietati.
            Tinand cont de starea actuala a acelor santuri pentru stoparea fenomenului de degradare, de circulatia
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apelor  in  santuri  in  bune  conditii  este  necesar  si  oportun  aceasta  investitie  impusa  si  din  considerente
economice:
- Se reduc cheltuielile de  intretinere a santurilor;
- Decolmatarea santurilor se face mai rapid

6. Situatia proiectata
              Pentru imbunatatirea circulatiei apelor mateorice  provenite de pe platforma drumului , in santuri
trebuiesc executate lucrari de protejare a santurilor atat pe o parte si pe alta a carosabilului prin pereere cu
beton in grosime minima de 10 cm pe un strat urmat de nisip.
             Clasa betoanelor  utilizate pentru pereerea  santurilor se va alege in functie de recomandarile
indicativului NE012/1-2007 si codul de practica pentru producerea betonului CP 12/ 1-2010.
          Este obligatoriu  ca dupa executia acestor lucrari pentru mentinerea lor in stare de functionare sa se
curete si sa se decolmateze de cate ori este necesar.

7.Implicatii asupra mediului inconjurator
           Lucrarile ce se vor executa la santuri vor duce la unele influente favorabile asupra factorilor de mediu
cat si din punct de vedere economic si social.
          Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrarile nu introduc
disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

Primar, Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
 Grădinaru Vasile Consilier Dimitriu Mirel
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