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I.

Denumirea investitiei:

Prezenta documentatie se refera la obiectivul de investitie:
,, Asfaltare strazi in comuna Ion Corvin, judetul Constanta”

II.

Titular

Titularul investitiei : Comuna Ion Corvin, str. Sf. Andrei, nr. 50, jud. Constanta, cod postal
907150, tel./fax 0241 856 200/ 856 464 e-mail: primariaioncorvin@yahoo.com
Beneficiarul investitiei : Comuna Ion Corvin
Proiectantul lucrarilor : S.C. HURAD AB S.R.L.
Nume persoane contact:


Radulescu Marcela – primar,



Petcu Emilian PFA – consultant mediu - tel. 0727728713, e-mail:
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consultanta.verde@yahoo.ro

III.

Descrierea proiectului

Zona si amplasamentul
Comuna Ion Corvin este o comuna in judetul Constanta,. Are in componenta
satele: Ion Corvin (resedinta), Viile, Raristea, Cringu, Brebeni. Comuna Ion Corvin este
situata in partea de S-V a judetului Constanta, la 78 km fata de municipiul Constanta.
Comuna Ion Corvin se invecineaza astfel:
-- la
NORD:
fluviul Dunarea
VEST:
comuna
Dobromir
-- la
la
SUD:
orasul
Baneasa
laFata
EST:de
comuna
Adamclisi
orasul Constanta, resedinta judetului, Ion Corvin se afla la o distanta
de 79 km, pe drumul national nr 3, care leaga Constanta de Ostrov, iar cel mai apropiat
oras (Baneasa) se afla la 15 km. Cea mai apropiata statie de cale ferata se afla la
Cobadin, situata la 40 de km distanta.
Contactul locuitorilor cu zonele urbanistice se desfasoara zilnic cu autobuze si
microbuze precum si cu autoturismele particulare. Toate caile de comunicatie spre
localitatile componente ale comunei sunt asfaltate sau pietruite.

Situatia actuala
Aceste drumuri fac parte din categoria drumurilor de pamant si pietruite, care, in
urma precipitatiilor abundente din ultima perioada, au suferit o multitudine de degradari,
ca: cedari ale sistemuiui rutier pe anumite portiuni, gropi frecvente care fac dificila
circulatia vehiculelor.
Starea tehnica a drumului a generat urmatoarele efecte negative:


accesul dificil al cetatenilor catre obiectivele sociale, economice, culturale si
la exploatatiile agricole;



interes scazut din partea investitorilor in ciuda faptului ca prin comuna Ion
Corvin trece DN3 drum deschis traficului european si international;



desfasurarea cu greutate a invatamantului, educatiei avand ca efect
abandonul scolar si scaderea frecventei la cursuri;
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lipsa de interes in stabilirea in comuna a personalului didactic si medical
necesar comunitatii;



interventia medicala sau veterinara la domiciliul se desfasoara cu dificultate

crescuta;


interventii greoaie in cazurile de urgenta;



lipsa conditiilor minime de igiena, sanatate si confortului ce conduc la
parasirea vetrei obstesti a tinerilor si cresterea varstei medii a populatiei.
Aceasta conduce la un deficit de forta de munca pe exploatatiile agricole si
in fermele de crestere a animalelor.

Structura rutiera actuala este improprie traficului auto si circulatiei pietonale.
Circulatia autovehiculelor se desfasoara anevoios in orice anotimp, nefiind asigurate
conditii necesare pentru cresterea nivelului de trai sau dezvoltarea agentilor economici in
zona studiata.
Sectiunea de drum mentionata are imbracaminte provizorie din balast si se afla in
stare avansata de degradare datorita caracterului nepermanent al sistemuiui rutier. Astfel
s-au identificat o serie de defecte in corpul drumului cu repercursiuni asupra sigurantei in
exploatare si circulatie dintre care amintim : gropi si fagase, sistem rutier colmatat,
acostamente necorespunzatoare, pante longitudinaie si transversale necorespunzatoare.
Aceste defecte s-au amplificat in timp datorita sistemuiui de colectare si evacuare a
apelor pluviale deficitar, respectiv sectiuni necorespunzatoare pentru santurile si rigolele
existente.
In concluzie, situatia actuala determina un nivel de trai scazut, o cronicizare
accentuata a saraciei si innapoierii pe aceste meleaguri si mentinerea, daca nu, chiar
cresterea decalajului intre situatia localitatilor din Romania si cele din Uniunea Europeana.

Traseul drumului in plan
Traseul drumurilor este destul de degradat, in perioade ploioase se descarca
debite de apa importante intrerupand temporar circulatia rutiera prin imposibilitatea
traversarii lor datorita inmuierii acestuia.
Se impune necesitatea amenajarii drumurilor printr-o pietruire si asfaltare
corespunzatoare traficului la care urmeaza a fi supus, cu asigurarea parametrilor
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geometrici corespunzatori. Prin lucrarile de amenajare se asigura viabilitate functionala
permanenta si in conditii de siguranta a circulatiei.
Profil longitudinal
Drumurile proiectate urmaresc, in mare parte, terenul natural asigurand accesul la
zonele adiacente.
Profilul transversal
Profilul transversal nu este asigurat, drumurile fiind din pamant fara a avea zone cu
piatra sparta.
Structura sistemului rutier actual
In prezent drumurile din comuna Ion Corvin se gasesc intr-o stare deplorabila,
improprie desfasurarii circulatiei rutiere. Intersectiile intre drumuri nu sunt amenajate
corespunzator, iar scurgerea apelor in zona intersectiilor nu este asigurata.
Capacitatea portanta a sistemului rutier este depasita, fapt ce a dus la aparitia unor
defectiuni ca gropi, denivelari provocate de fenomenul inghet-dezghet care fac imposibila
circulatia rutiera in perioadele de precipitatii si nu numai.
Deteriorarea accentuata a drumurilor se datoreaza lipsei unei structuri rutiere, lipsei
santurilor si a podetelor care conduc la stagnarea apelor din precipitatii si la curgerea
acestora pe sectoarele de drum.
Necesitatea, scopul, oportunitatea si potentialul economic al
proiectului
Obiectivul principal, scopul

proiectului il constituie realizarea unor cai de

comunicatii moderne care sa satisfaca cerintele actuale si de perspectiva ale activitatilor
locale, cresterea eficientei preocuparilor specifice zonei, imbunatatirea calitatii vietii in
comuna Ion Corvin si cresterea nivelului de trai prin incurajarea activitatilor economice si
sprijinirea celor care lucreaza in mediul rural, in conditiile unei dezvoltari durabile pe
termen lung.
Comuna Ion Corvin, analizand necesitatile comunitatii privind starea drumurilor
agricole de exploatatie aflate in administrarea comunei, a stabilit prin HCL ca prioritati
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pentru refacerea si dezvoltarea ulterioara a zonei, modernizarea drumurilor care se
gasesc intr-o stare deplorabila.
Oportunitatea investitiei este justificata de faptul ca, prin nerealizarea investitiei se
prolifereaza urmatoarele aspecte negative:


accesul ingreunat la terenurile extravilane;



starea necorespunzatoare a drumului conduce la o insatisfacfie sociala a

locuitorilor si la o inhibare economica;


o alta urmare negativa va fi mentinerea economiei zonale la o cota scazuta,
lipsa de interes a potentialilor investitori;



cresterea factorilor de poluare a mediului;



ritm de aprovizionare, respectiv distributie redus;
Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmatoarele aspecte pozitive:



imbunatatirea accesibilitatii accesului la terenurile din extravilan;



asigura accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare,
pompieri, politie, interventii utilitaji publice);



asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta si confort, in special in perioadele
critice ale anului (iarna, toamna - cu precipitatii abundente si de lunga durata);



asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea apelor din precipitatii;



impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;



cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si straini
care sa dezvolte zona;



cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin
impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice;



cresterea implicita a calitajii vietii in mediul rural.



creaza premisele dezvoltarii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei
infrastructurii.



crearea de noi locuri de munca si de noi profesori, in concordanta cu evolutiile de
pe pietele autohtona si internationala;
Atragerea investitiilor precum si atragerea si retinerea lucratorilor calificati care sa

se implice in diversitatea activitatilor economice si agricole in special, se pot realiza numai
in contextul unei infrastructuri solide si complete.
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In strategia comunei Ion Corvin, de crestere a atractivitatii zonelor rurale, pentru
perioada 2014 - 2020, pe langa imbunatatirea calitatii mediului social, natural si economic
intra si proiectul de asfaltare a drumurilor. Acest deziderat contribuie la realizarea mai
multor obiective necesare:
- imbunatatirea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sprijinirea restructurarii,
dezvoltarii si inovatiei;
- imbunatatirea accesului pe pietele regionale, economisirea de timp si energie,
cresterea activitatilor economice, crearea conditiilor pentru extinderea schimburilor
comerciale si implicit a investitiilor productive;
- imbunatatirea mediului si spatiului rural prin sprijinirea gestionarii terenului;
- imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural si promovarea diversificarii activitatilor
economice;
- imbunatatirea normelor de mediu prin diminuarea noxelor si a prafului;
- asigurarea protectiei zonei drumului impotriva activitatii necontrolate a apei si a
fenomenului de inghet - dezghet;
- diminueaza uzura prematura a componentelor autovehiculelor.
Caracteristicile tehnice ale proiectului
Suprafata ocupata este de 34522.69 m2 aflati in totalitate in comuna Ion Corvin.
Pentru modernizarea amprizei drumului studiat nu sunt necesare expropieri.

Situatie proiectata
In cadrul proiectului au fost tratate un numar 13 strazi cu lungimea totala 5012 ml
dupa cum urmeaza:
Nr.
Straz
i

Sat, strazi

Lungime
(ml)

SAT VIILE
1

Matei Corvin

340.264

2

Dunareni

270.323

3

Crivatului

129.211
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4

Gheorghe Doja

251.088

5

Ion Roata

533.071

6

Valea Rea

153.428

SAT ION CORVIN
1

Garajului

123.748

2

Magnoliei

657.141

3

Cascadei

455.702

SAT CRANGU
1

Principala

715.275

2

Salcamilor

354.868

3

Tractorului

300.590

4

Manastorii

727.291

13

TOTAL

5012.00
0

Tinand cont de starea actuala a drumuriior, de cresterea valorilor de trafic, pentru
stoparea fenomenului de degradare cat si pentru imbunatatirea capacitatii portante se
impune necesitatea inceperii lucrarilor de modernizare a acestora.

Plan orizontal
In plan orizontal, lucrarile necesare urmaresc in general elementele geometrice
existente. Exceptie fac portiunile din traseu unde se propun corectii locale ale
curbelor in conformitate cu normele tehnice in vigoare. Avand in vedere desfasurarea
traseului in extravilan, pe unele zone, pentru evitarea unor lucrari costisitoare, viteza
proiectare a fost redusa la minim.
Profil longitudinal
Elementele geometrice ale profilului longitudinal au fost stabilite tinand cont de
normele tehnice in vigoare.
Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru
structura rutiera si de cotele acceselor la proprietati si de realizarea unor elemente
8
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geometrice corespunzatoare unei viteze de proiectare cuprinse intre 20 km/h si 50
km/h.
Totodata traseul proiectat are in vedere urmatoarele criterii:
 realizarea unui pas de proiectare mai mare decat pasul minim de
proiectare corespunzator categoriei drumului;
 respectarea punctelor de cote obligate;
Profil transversal tip
In alegerea profilului transversal tip s-au respectat normativele si legislatia in
vigoare, respectiv STAS 10144-1/90 ( Strazi- Profiluri transversale) si Ordinul MT 50/98
(Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale). Profil
transversal tip pentru strazi a fost adoptat in functie de ampriza drumului dupa cum
urmeaza:
 Profil transversal tip 1 (se aplica pe strazile Matei Corvin si strada Principala)









platforma drumului este de 5.50 m



parte carosabila - 5.50 m



o rigola de beton stanga/dreapt

Profil transversal tip 2 ( se aplica pe starada Dunareni)


platforma drumului este de 5.00 m



parte carosabila-4.00 m



acostamente stanga/dreapta - 0.50 m



rigola de beton dreapta

Profil transversal tip 3 ( se aplica pe strada Salcamilor)


platforma drumului este de 5.00 m



parte carosabila - 4.00 m



acostamente stanga/dreapta - 0.50 m



o rigola de beton stanga

Profil transversal tip 4 ( se aplica pe strazile Ion Roata, Magnoliei, Garajului,
Manastirii)
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platforma drumului este de 4.50 m



parte carosabila - 4.00 m



acostamente dreapta 0.50 m



rigola de beton stanga

Profil transversal tip 5 ( se aplica pe strazile Gheorghe Doja, Cascadei,
Tractoruiui)





platforma drumului este de 4.50 m



parte carosabila - 4.00 m



acostamente dreapta 0.50 m



rigola de beton dreapta

Profii transversal tip 6 ( se aplica pe strazile Crivatului, Valea Rea)


platforma drumului este de 4.00m



parte carosabila - 3.50 m



acostamente dreapta 0.50 m



rigola de beton stanga

SAT VIILE
1.

Strada Matei Corvin
- Parte carosabila = 5.50 m
- Rigola de beton pe ambele parti

- Drumuri laterale: 3 stanga; dreapta

2.

Strada Dunareni
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- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea dreapta
Rigola de beton pe partea dreapta
-

Acostament din piatra sparta pe ambele parti = 2 x

0.50 m
-

Drumuri laterale: 1 dreapta

3. Strada Crivatului
- Parte carosabila = 3.50 m
- Rigola de beton pe partea
stanga
- Acostament din piatra sparta pe partea dreapta = 0.50
m
- Drumuri laterale: 1 dreapta; 1
stanga

4. Strada Gheorghe Doja

- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea dreapta
- Acostament din piatra sparta pe partea stanga = 0.50 m
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5. Strada Ion Roata

- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea stanga
- Acostament din piatra sparta pe partea dreapta
= 0.50

- Drumuri

laterale: 2 dreapta; 2 stanga

6. Strada Valea Rea

-

Parte carosabila = 3.50 m

-

Rigola de beton pe partea

stanga
-

Acostament din piatra sparta pe partea dreapta = 0.50

m

SAT ION CORVIN

1. Strada Garajului
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- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea stanga
- Acostament din piatra sparta pe partea dreapta = 0.50 m

2. Strada Magnoliei
- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea stanga
- Acostament din piatra sparta pe partea dreapta = 0.50
m
- Drumuri laterale: 4 dreapta; 2 stanga
3. Strada Cascadei
- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea dreapta
- Acostament din piatra sparta pe partea stanga = 0.50 m

SAT CRANGU

1. Strada Principala

-

Parte carosabila = 5.50 m

-

Rigola de beton pe ambele parti

-

Drumuri laterale: 1 stanga

2.
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2. Strada Salcamilor
- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea stanga
- Acostament din piatra sparta pe ambele parti = 2 x
0.50 m

3. Strada Tractorului

- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea dreapta
- Acostament din piatra sparta pe partea stanga = 0.50
m

4.
5.

4.

Strada Manastirii

- Parte carosabila = 4.00 m
- Rigola de beton pe partea
stanga
- Acostament din piatra sparta pe partea dreapta =
0.50 m
- Drumuri laterale: 1 dreapta; 1 stanga
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Dimensionarea structurilor rutiere

Dimensionarea structurii rutiere se face conform normativelor si
reglementarilor tehnice in vigoare si a fost adoptata in baza calculelor de verificare la
inghet-dezghet.
Pentru o dimensionare cat mai adecvata a stratificatiei structurii rutiere proiectate
s-au efectuat studii de teren in vederea obtinerii urmatoarelor date:


Modul de alcatuire a straturilor rutiere existente si grosimea acestora;



Starea de degradare a stratului de imbracaminte existent;



Caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;



Regimul hidrologic al complexului rutier — tipul profilului transversal, modul
de asigurare a scurgerii apelor de suprafata, existenta si starea
dispozitivelor de drenare, nivelul apelor freatice.

Tipul de sistem rutier se stabi!este in functie de materialele preponderente in zona
si anume:
 Agregate naturale de cariera, care au pondere importanta in sistemele rutiere
suple;
 Agregate naturale de balastiera, care au pondere importanta in sistemele
rutiere semirigide;
Conditii tehnice privind proiectarea , prepararea si punerea in opera - este de tip
suplu cu urmatoarea alcatuire:
- strat de uzura din de beton asfaltic BA 16 - 4 cm
- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 20-6 cm
- strat de fundatie din piatra sparta - 20 cm
- strat de fundatie din piatra sparta - 25cm
- substrat de nisip - 7 cm
Acostamentele sunt realizate din piatra sparta cu grosimea de 20 cm.
In alegerea structurii rutiere s-au respectat normativele si standardele in vigoare.

Colectarea si scurgerea apelor provenite din precipitatii
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Scurgerea apelor este ingreunata deoarece elementele de scurgere existente sunt
nefunctionale fiind subdimensionate, colmatate si pline de vegetatie si gunoaie.
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime se vor realiza pe
ambele parti ale drumului rigole din pamant bine compactat.
Evacuarea apelor in lungul drumului a fost prevazuta sa se faca prin rigole de
pamant in conformitate cu prevederile din STAS 2914/84 si STAS 2916/87.
Colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii se va realiza prin
prevederea rigole longitudinale prevazute pe ambele parti acolo unde terenul o impune.
Scopul lucrarilor de colectare a apelor pluviale este de a evita degradarea corpului
drumului, reducerea portantei terenului de fundatie, degradarea terenurilor limitrofe.
Rigolele vor avea sectiunea triunghiulara cu o panta longitudinala mai mare de 0,25 %
pentru evitarea colmatarii conform STAS 2916/87 si STAS 10796/3.
In zonele cu declivitate mai mare de 3 % conform STAS 2916/87 santurile se vor
prevedea cu sectiunea pereata.
Rigolele pereate vor fi alcatuite din :
- strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm;
- strat de beton clasa C 30/37 in grosime de 10 cm.
Proiectarea santurilor se va face in conformitate cu prevederiie STAS 10796/1
tinand seama de capacitatile de scurgere a debitelor apelor meteorice precum si de
caracteristicile geometrice ale acestor lucrari.
Pentru stabilirea debitului apelor meteorice se vor efectua calcule conform STAS
1846 si STAS 9470. Aceste cantitati de ape meteorice se vor corela cu datele hidrologice
si studiile topografice si geotehnice intocmite conform STAS 1242/2, STAS 4068 si STAS
1709, cat si cu sistemele de desecare, irigatii sau alte sisteme hidrotehnice existente sau
prevazute a se realiza in apropierea lucrarilor de drumuri.
In vederea realizarii unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale se vor
prevedea santuri a caror sectiuni se vor determina in urma unui calcul hidrologic.

Intersectii cu drumuri clasificate si drumuri laterale
Drumurile laterale vor fi amenajate cu acelasi sistem rutier ca si sectoarelor de
drum propuse spre modernizare, latimea partii carosabile fiind de 4,0 ml conform plan de
situatie.
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Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul unui drum lateral
la racordarea acestuia cu drumul studiat se va prevedea podete tubular D500,L-7 ml - 25
buc.

Siguranta circulatiei
Proiectarea sistemului de semnalizare s-a efectuat in conformitate cu prevederile
STAS 1848/7/2004 si Ordinul comun MI/MLPTL in 1112/411/2000 - Normativ pentru
semnalizarea zonei drumuriior afectate de reparatii, la care se impun restrictii de
circulatie. ° OG 195/2002- Privind circulatia pe drumurile pubiice; ° HG 85/2003 (MO
58/2003) - Norme metodologice de aplicare OG 195/2002.
Categoria de importanta
Conform regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor
aprobate prin Ordinul MLPAT nr.31/N/02.10.1995 publicat in Buietinul Constructiilor
Vol. 4/1996 si in Monitorul Oficial nr.352 partea I din 10.12.1997-Anexa 3, art. 6incadreaza drumurile de interes local in categoria „C" de importanta normala.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului,
drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere
al zgomotului si peisajului. Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor de modernizare a drumurilor vor aparea unele influente
favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social. In
ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrarile ce fac
obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia
actuala.
Ca o concluzie, lucrarile proiectate vor imbunatati conditiile de circualatie in zona
asigurand accesul auto si pietonal pe timp nefavorabil.
REGIMUL

JURIDIC :

Terenul pe care se executa lucrarea este situat in intravilanul comunei Ion Corvin
satele Ion Corvin, Viile si Cringu, judetul Constanta.Terenul este proprietate publica a
comunei Ion Corvin.
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- servitutile care greveaza asupra imobiliulu zona de utilitate publica; - includerea imobilului in listele monumentelor istorice sau ale naturii si nu se afla in zona
de protectie a acestora,dupa caz;REGIMUL

ECONOMIC :

-folosinta actuala - Terenul pe care se executa lucrarea este incadrat in categoria de
folosinta teren pentru dotari tehnico- edilitare si cai de comunicatii.
- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului - NU ESTE
CAZUL..
Zone protejate - NU ESTE CAZUL
- alte prevederi rezultate din hotararile consiliului local sau judetean cu privire la zona in
care se afla imobilul: respectarea reglementarilor stabilite prin documentatile de urbanism
aprobate.
REGIMUL

TEHNIC :

Echiparea tehnico-edilitara: pe terenul studiat in certificatul de urbanism In zona exista
alimentare cu apa, .alimentare cu enerigie electrica si telefonizare.
- Lucrarile care urmeaza a fi executate constau in : ASFALTARE STRAZI Documentatia
tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire va contine urmatoarele: - plan
de incadrare a lucrarii intocmit la scarile 1:10.000, 1: 5000, 1: 2000 sau 1:1000 dupa caz
emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.
- Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei: plan cu prezentarea reliefului
intocmit in sistemul de proiectie Stereografic 70 la scarile intocmite scarile : 1:2000,1:
1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Constanta,conform continutul - cadru al documentatiei tehnice DT pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii din Legea nr.50/1991 republicata si
actualizata cu completarile si modificarile ulterioare. Suprafata de teren 34522,69 m.p.
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IV.
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor
Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterana nu s-a interceptat in sondajele
efectuate pana la adancimea cercetata.
Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii
factorului de mediu apa, in perioada executarii lucrarii de asfaltare a drumului comunal
sunt urmatoarele:
- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul
organizarii de santier;
- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai
in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);
- depozitarea materialelor de constructie necesare si a deseurilor generate numai in
spatiile special amenajate;
- beneficiarul (Primaria Ion Corvin ) va impune constructorului sa se doteze cu material
absorbant si sa aiba implementate proceduri de interventie eficiente in caz de producere a
unor scurgeri necontrolate de produse petroliere in zonele unde se executa lucrari;
- se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor,
utilajelor, in zona unde se executa lucrari. Alimentarea cu combustibili se va putea face fie
numai din statii de distribute sau depozite de carburanti autorizate, fie numai in incinta
organizarii de santier care se va realiza pentru aceasta lucrare, in spatiu special amenajat
si dotat astfel incat sa se poata interveni in orice moment in cazul aparitiei unor scurgeri
accidentale;
-prin proiect a fost prevazuta realizarea unor rigole de scurgere a apelor pluviale.
2. Protectia aerului
In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de
ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor,
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principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi
organici volatili, etc.
Pentru desfasurarea lucrarilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii
de distribute autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de
calitate.De asemenea, lucrarile propriu-zise pot determina in aceasta perioada o crestere
a cantitatilor de pulberi in zona, cum ar fi de exemplu, manipularea materialelor de
constructii.
In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada
executarii lucrarilor se recomanda:
- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de
generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in
atmosfera;
- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru
diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.
In perioada functionarii obiectivului, principalele surse de emisii in aer sunt
reprezentate de traficul ce se desfasoara pe drumul modernizat. Studiul de trafic realizat
pentru proiectul analizat a aratat ca traficul existent in comuna se incadreaza la clasa de
trafic usor si de aceea se apreciaza ca obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a
aerului in zona.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in
zona amplasamentului, generata in principal de :
- realizarea lucrarilor specifice de amenajare a obiectivului ;
-

intensificarea

traficului

in

zona,

determinat

de

necesitatea

aprovizionarii

amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;
- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.
In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua
masuri precum :
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- utilizarea de echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de
generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in
atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;
- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii perform
antelor;
- lucrarile pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu
intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.
In

perioada

functionarii

obiectivului,

principalele

surse

de

zgomot

sunt

autovehiculele ce tranziteaza drumul. Din studiul de trafic intocmit in cadrul studiului de
fezbilitate al proiectului reiese faptul ca acest drum are clasa tehnica C, intensitatea
traficului fiind foarte redusa. In aceste conditii se considera ca vehiculele ce tranziteaza
drumul nu constituie o sursa majora de zgomot .
In cazul in care se constata ca pe anumite tronsoane ale drumului zgomotele
produse de anumite tipuri de vehicule pot crea disconfort ( pentru locuitorii satelor ce
strabat drumul) se pot impune restrictii in ceea ce priveste tipul autovehiculelor ce pot
circula pe acele portiuni (de ex. poate fi interzisa pe anumite tronsoane circulatia
ATV-urilor) sau limite de viteze mai restrictive.
4.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
5. Protectia solului si subsolului
 Sursele de poluanti pentru sol si subsol
In perioada de executie a lucrarilor pot apare scurgeri accidentale de produse
petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale fie de la
utilajele folosite. In vederea protejarii impotriva eventualelor scurgeri de produse
petroliere, se va utiliza material absorbant.
O alta sursa potentiala de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolata a
materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de realizare a investitiei.
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In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de
functionare a obiectivului, nu exista surse de poluare a solului.
 Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului
- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si
materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a
lucrarilor investitiei ;
- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol,
sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora. ;
- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de
depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si
aparitia, astfel, a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;
- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material
absorbant;
- se va verifica periodic integritatea lucrarii si starea rigolelor de evacuare a apelor
pluviale, pentru evitarea degradarii drumului si a evacuarii necontrolate a apelor pluviale
ce pot afecta atat integritatea drumului dar pot determina si aparitia unor fenomene de
poluare a solului, subsolului, apelor de suprafata si/sau freatice.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Avand in vedere ca traseul drumului proiectat se suprapune cu cel existent nu vor fi
afectate habitate prioritare sau specii amenintate.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
In cazul in care se constata ca pe anumite tronsoane ale drumului zgomotele
produse de anumite tipuri de vehicule pot crea disconfort pentru locuitorii comunei, se pot
impune restrictii in ceea ce priveste tipul autovehiculelor ce pot circula pe acele portiuni
sau limite de viteze mai restrictive.
8.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
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In perioada executarii lucrarilor de amenajare a investitiei se preconizeaza
generarea urmatoarelor categorii de deseuri:


deseuri menajere – 20 03 01 (deseuri municipale amestecate) - acestea vor
fi colectate in recipiente inchise si depozitate spatii special amenajate pana
la preluarea acestorasa poata fi de catre serviciul de salubritate al localitatii;



deseuri tehnologice si din constructii – 17 04 07 amestecuri metalice, 20 02
02 pamant si pietre, 20 01 39 materiale plastice, 15 01 02 deseuri de
ambalaje din materiale plastice, se vor colecta pe categorii astfel incat sa
poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le
accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.
95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari.

De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate pe
terenurile aflate in vecinatatea obiectivului sau in alte locuri decat cele special amenajate
pentru depozitarea acestora in incinta organizarii de santier.
Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de
generare catre zonele de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai
indelungat in zona de producere si aparitia, astfel, a unor depozite neorganizate si
necontrolate de deseuri.
9.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor
acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, etc)
Nu este cazul.
23

Asfaltare strazi in comuna Ion Corvin, judetul Constanta

VII.

Lucrari necesare organizarii de santier

Asfaltarea drumurilor presupune realizarea de lucrari de-a lungul lor si prin
prezentul proiect nu este prevazuta ocuparea unor suprafete sulpimentare pentru o
organizare de santier. Toate utilajele, echipamentele vor stationa pe drum in timpul
efectuarii lucrarilor iar la finalul zilei vor fi retrase de pe drum, intr-o baza de lucru a
constructorului.
Nu vor fi sub nicio forma ocupate abuziv pentru depozitarea temporara a
materialelor sau deseurilor ori pentru stationarea utilajelor, suprafete din vecinatatea
drumului.
Pe santier in zona de executare a lucrarilor va fi permanent disponibil material
absorbant pentru a se putea interveni prompt si eficient in cazul producerii unor scurgeri
necontrolate de produse petroliere.
Sub nicio forma nu va fi permisa alimentarea cu combustibili a utilajelor ,
echipamentelor , instalatiilor utilizate in zonele de executie a lucrarilor de amenajare a
drumului. Aceste operatiuni se vor face numai instatii de distribute carburanti autorizate
sau in baza de lucru a constructorului.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei
1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,
in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
Nu este cazul.
2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de
poluari accidentale
Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport
cu care se cara diverse materiale , de la utilajele folosite ori de la autovehiculele ce
tranziteaza zona reprezinta surse de poluare a solului/subsolului. In acest caz se
recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii
, in vederea minimizarii efectelor poluarii.
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De asemenea, depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor poate
determina fenomene de poluare a solului/subsolului.
3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei/cladirii
Nu este cazul.
4. Modalitati de refacere a starii initiate /reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Nu este cazul.

IX. Anexe
- plan incadrare in zona,
- planuri de situatie .

Intocmit,
ing. Emilian Petcu - PFA

25

