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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai proiectului de investiţie Modernizare drum local DV 791 Siliştea - Gura Şuţii, 

comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa

 DATE GENERALE
1. Autoritatea contractanta

Denumire: UAT comuna Raciu

2. Denumirea lucrarii:
Modernizare drum local DV 791 Silistea - Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa.

3.Amplasament:
Drumul se va realiza pe teritoriul comunei Raciu, Judetul Dambovita.

4. Situatia juridica a terenului:
Terenul pe care se va realiza investitia apartine domeniului public al comunei Raciu.  

5.Situatia existenta
In prezent acest drum comunal in lungime de cca 1,3 km ( inventar poz.73, L= 1285m) face legatura

intre satul Silistea, comuna Raciu, şi satul Sperieţeni din comuna Gura Şuţii.
Acest drum local propus spre asfaltare este utilizat de locuitorii comunei Raciu şi Gura Şuţii în special

în anotimpurile uscate ca fiind legatura rutiera cea mai scurta.
Drumul parcurge o zona de ses, are trasee rectilinii cu aliniamente lungi cu raze de curbura care au

lungimi  mici  sub  cele  prevazute  de  standarde.  Drumul  nu  are  supralargiri  si  nici  pante  transversale
corespunzatoare si parcurge o zona extravilana.

Din punct de vedere al profilului longitudinal declivitatile sunt reduse.
Drumul se desfasoara la nivelul terenului natural. Acest drum strabate zona de câmp, iar şanţurile sunt

improvizate săpate în pământ. 
Lăţimea platformei este de  6,00 - 7,00 m. Drumul nu are acostamente. Pietruirea se extinde de-a latul

platformei.
Platforma drumului prezintă degradări de tip gropi şi făgaşe care afecteaza siguranţa în exploatare ceea

ce face ca drumul sa fie parcurs cu o viteză mică. Pe timp nefavorabil (ploaie, polei, zăpadă) drumul devine şi
mai greu de parcurs.

Traficul
Traficul preponderent este compus din turisme şi autovehicule utilitare mici cu sarcina de până la

3,5 t. Intensitatea traficului fiind unul de tip redus.

Scurgerea şi colectarea apelor
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Scurgerea apelor nu se face în mod ordonat, astfel încât apele se scurg şi de-a lungul drumului pe zona
carosabilă fiindcă lipsesc şanţurile sau pentru că acolo acestea sunt colmatate.
Nici pantele transversale nu ajută la evacuarea apelor în zonele laterale. Podeţele laterale de descărcare sunt
insuficiente iar la intersecţiile cu drumurile locale lipsesc cu desăvârşire.

Drumuri laterale.
Drumurile laterale existente sunt şi ele pietruite şi la ele lipsesc podeţele pentru continuitatea scurgerii

apelor. Intersecţiile cu alte drumuri nu sunt amenajate cu racordări corespunzatoare.

Situaţia circulaţiei.
Lipseşte semnalizarea rutieră verticală.
Complexul de lucrări ce se va proiecta va asigura realizarea unui drum cu parametrii optimi pentru

desfăsurarea unui trafic în condiţii de siguranţa şi confort.
Realizarea acestor lucrari vor duce la:

 creşterea mobilităţii locuitorilor în zonă;
 accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie (politie, pompieri, salvare);
 se reduce consumul de carburanti şi scad costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a parcului auto;
 se reduc cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a drumului.

Din punct de vedere funcţional se asigura vizibilitatea în curbe şi va creşte siguranţa şi confortul în
trafic.
 

6.Situaţia proiectată
Traseul în plan

Pentru proiectarea drumului local DV 791 Siliştea – Gura Şuţii se vor efectua lucrări topografice în
sistem de coordonare STEREO 70.

La proiectarea elementelor geometrice se va avea în vedere STAS 863/1985 ,, Elemente geometrice ale
traseelor”.

Viteza  de proiectare recomandată va fi de 40 km/h. Dacă izolat nu se pot asigura elemente pentru
această viteză de proiectare, atunci se va adopta o viteza de 25 km/h.

Traseul in profil longitudinal.
Se va urmari linia terenului sistematizat existent în condiţiile racordării în plan vertical şi al colectării

şi  dirijării  apelor  pluviale.  Se va ţine cont  şi  de necesitatea asigurării  accesului  la  proprietăţile  adiacente
drumului.

La proiectarea liniei roşii se va respecta STAS 863/85, avându-se în vedere urmatoarele aspecte:
- evitarea declivitatilor cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor;

            - evitarea frângerii frecvente a liniei rosii;
            - linia rosie se va proiecta încat volumele de terasament sa fie minime.

Profil transversal
            Profilul va fi unul de drum de clasa tehnica V cu doua benzi de circulatie, cu platforma de 7,00 m,
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parte carosabilă de 2 x 2,75 m şi acostamente de 2 x 0,75 m.
            Profilul va fi cu pantă în acoperiş de 2,5%, iar acostamentele vor avea panta transversală de 4%.

Terasamente
              Terasamentele sunt lucrări care se execută în vederea amenajării elementelor geometrice ale
platformei  patului  drumului  în  plan  şi  în  profil  longitudinal,  corespunzator  cu  Ord.  MT  nr  45/1998.
Operaţiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei drumului, pe tronsoanele pe care se impune
aşa ceva, cuprind următoarele categorii de lucrări:
- lucrări pentru înlăturarea manuală sau mecanică în afara zonei drumului, a  noroiului prin strângerea în
grămezi, transport direct şi nivelarea lui, sau încărcarea în mijloace de transport;
-  lucrări de scarificare mecanică a drumului dacă este necesara, executate cu autogrederul pe adâncimea
necesară fără adunarea materialului;
- lucrări de reprofilare mecanică a drumului, în vederea aducerii la cotă;
- lucrări de săpături, umpluturi şi compactari, executate mecanizat.

Pentru asigurarea cotelor şi dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza în mare parte prin
efectuarea de săpături pentru realizarea sistemului rutier şi casete de lărgire sau a santurilor.

Structura rutiera
In functie de pietruirea existenta, structura rutiera ce va fi adoptata va fi de tip elastic si este alcătuită

din imbracaminte asfaltica pe piatra sparta si balast impus de capacitatea portanta actuala a drumului pentru
trafic usor.

Traficul preponderent este compus din autovehicule si autoutilitare mici, clasa de trafic T5, iar pentru
perioada de perspectiva de 10 ani va creste la T4 cu Nc ( 115 KN) = 0,03- 0,10 m. os trafic usor. 
            Sistemul rutier rezultat in urma dimensionarii, cat si la verificarea la inghet-dezghet, şi, conform
recomandarilor din expertiza, va avea urmatoarea alcatuire:
- 4 cm – strat de uzura din BA16 conform AND 605/2014;
- 6 cm - strat de legatura din BADPC 20 conform AND 605/2014;
- 15 cm- strat de piatra sparta- conform SREN 12620 si SREN 13242;
- 20-25 cm – fundatie din balast dupa cilindrare.
             Incadrarea partii carosabile se va realiza cu pene ranfort realizate din BA16.
            Acostamentele se vor balasta.

Drumuri laterale
             Se vor amenaja pe o lungime de 20 m cu aceeasi structura cu a drumului principal cu care se
intersecteaza. Partea carosabila va fi de cel putin 3,50 m. Racordarea cu drumul principal se va face cu arc de
cerc cu raze cuprinse intr 5-6 m.
           
Colectarea si evacuarea apelor
              Pentru colectarea si evacuarea apelor se vor amenaja santuri noi cu sectiunea triunghiulara sau
trapezidala cu l= 1,00m si h min= 0,40 m.
              Pe sectoarele de drum unde declivitatile sunt sub 0,25 % sau peste 5% in functie de natura terenului
se vor prevedea santuri betonate ( conform STAS 2916).
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              Podetele prevazute cu diametrul nominal cuprins intre 500-800 mm tip PREMO la intersectiile cu
drumurile  laterale si de traversare se vor executa cu timpane la capete camere de cadere amonte si proiectate
din beton C 25/30 turnate monolit.

           Siguranta circulatiei
            Pentru desfasurarea circulatiei in bune conditii de siguranta si conform se vor realiza lucrari de
semnalizare verticala ( indicatoare de circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente. Indicatoarele de
circulatie se vor amplasa conform SR 1848/1,2,3,.....7/2011 in exteriorul santurilor conform proiectului de
semnalizare rutiera.
            Se vor prevedea si  marcaje longitudinale la marginea partii carosabile.

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