NOTIFICARE PENTRU PROIECTUL
Modernizarea infrastructurii din zona “Orizont”, municipiul Onești,
județul Bacău
In vederea obtinerii acordului de mediu

BENEFICIAR:
ELABORATOR:
FAZA:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ONESTI
S.C. POD-PROIECT S.R.L. IAŞI
D.A.L.I.

1

CUPRINS
A. PIESE SCRISE:

1.

DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI ............................................................................ 4

1.1. DENUMIREA PROIECTULUI ...................................................................................................................... 4
1.2. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI .......................................................................................................... 4
1.3. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI PROIECTULUI: ................................................................ 5
2. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI ................................................................................................ 8
3. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ................................................................................................................... 19
4. TRASAREA LUCRARILOR ........................................................................................................................ 19
5. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR ........................................................................................ 19

B. PIESE DESENATE:
00. PLAN INCADRARE IN ZONA
01. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Mercur
02. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Culturii
3.1. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada George Bacovia
3.2. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada George Bacovia
04. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Venus
5.1. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Libertatii
5.2. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Libertatii
5.3. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Libertatii
06. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Saturn
07. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Piata Casei de Cultura
8.1. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – B-dul Belvedere
8.2. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – B-dul Belvedere
09. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – Strada Emil Rebreanu
10.1. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – B-dul Republicii nr. 1 si 2
10.2. PLAN DE SITUATIE – Obiect 1 – B-dul Republicii

2

A. PIESE SCRISE

3

1.DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI
1.1.DENUMIREA PROIECTULUI
“ Modernizarea infrastructurii din zona “Orizont”, municipiul Onești, județul Bacău”
1.2.AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Onesti.

Obiectivul studiat este amplasat in intravilanul, administrat de Primaria Municipiului

Pentru o descriere mai eficienta a obiectivului, mai sus mentionat, s-a facut o impartire pe
obiecte, dupa cum urmeaza:
Obiect - 1. Strada Mercur
Obiect - 2. Strada Culturii
Obiect - 3. Strada George Bacovia
Obiect - 4. Strada Venus
Obiect - 5. Strada Libertatii
Obiect - 6. Strada Saturn
Obiect - 7. Piata Casei de Cultura
Obiect - 8. Strada Belvedere
Obiect - 9. Strada Emil Rebreanu
Obiect - 10.
B-dul Republicii (trotuare)

PUNC
T
1
2
1
2
1

COORDONATE STEREO 70
LONGITUDIN LATITUDIN
E
E
X
Y
STR. MERCUR
635823,184
528597,384
636414,270
528129,098
STR. CULTURII
636040,070
528450,080
636127,638
528564,564
STR. GEORGE BACOVIA
635957,131
528157,785

PUNC
T
1
2
3
4
5
6
7

COORDONATE STEREO 70
LONGITUDIN LATITUDIN
E
E
X
Y
PITA CASEI DE CULTURA
635997,438
528673,227
636068,434
528618,644
636006,561
528536,370
636015,152
528529,510
635981,406
528485,387
635830,127
528606,239
635860,202
528650,145
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2
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2
3

636349,006
528681,380
STR. VENUS
635582,399
528444,163
635664,248
528545,827
635733,494
528496,431
635855,254
528651,407
635841,277
528697,344
STR. LIBERTATII
635532,255
528464,892
636240,996
527941,819
636531,010
528254,299
STR. SATURN
635796,642
528561,840
636080,825
528342,936
B-DUL BELVEDERE
636524,904
528273,862
636036,636
528670,664
636059,239
528792,665

8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8

635895,652
528633,959
635892,461
528629,362
635919,353
528608,836
635934,639
528623,311
635962,020
528659,322
635978,087
528647,418
STR. EMIL REBREANU
635524,130
528662,024
635978,829
528714,197
636026,939
528691,094
B-DUL REPUBLICII
636010,256
528839,292
636069,620
528913,199
636157,497
528840,975
636083,096
528785,133
636046,048
528782,477
636025,318
528701,671
635971,606
528731,545
636017,988
528805,024

1.3.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI PROIECTULUI:
a) denumire titular:
MUNICIPIUL ONEŞTI - UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIAL
b)adresa titular:
B-DUL OITUZ NR. 17, MUNICIPIUL ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU
Telefon, fax - 0234 /310142

c)reprezentant legal:
Viceprimar cu atributii de primar: Alexandru Cristea
1.4. INCADRAREA IN PLANURILE DE URBANISM
TERITORIULUI
APROBATE/
ADOPTATE
SI
SCHEME/PROGRAME:

/AMENAJAREA
/SAU
ALTE

Terenul și construcția sunt amplasate în intravilan UAT Onesti. Imobilul se află în
domeniul public al orașului Onesti.
Imobilul nu face parte din zona de protecție a unui monument istoric.
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1.5. INCADRAREA IN ALTE ACTIVITATI EXISTENTE
Municipiul Onesti se afla amplasat in partea de sud vest a judetului Bacau, intr-o zona
deluroasa.
Cartierul Orizont are o concentraţie mare de spatii comerciale pe strada Mercur, iar pe
celelalte străzi, funcţionează unităţi de prestări servicii si mici boutiq-uri amenajate la parterul
blocurilor de locuit.
Strada Libertăţii este considerata varianta ocolitoare a municipiului Oneşti, care colectează
traficul greu ce traversează oraşul.
1.6.BILANTUL TERITORIAL – SUPRAFATA TOTALA, SUPRAFATA
CONSTRUITA (CLADIRI, ACCESE), SUPRAFATA SPATII VERZI, NUMAR LOCURI
PARCARE (DACA E CAZUL).
La execuţia lucrărilor de reabilitare a zonei „Orizont” din municipiul Onesti, se vor ocupa
definitiv 155.463 mp de teren fiind necesari pentru construirea de: strazi, troture, piste de ciclisti,
parcuri, parcari etc.
Vor fi ocupate temporar cca. 1000 m2 de teren situat in aplasamentul obiectivului.
Suprafaţa de teren, temporar ocupata, va fi ocupata de organizarea de şantier numai pe durata
desfasurarii lucrărilor de construcție, urmând să fie repusă în circuit în condiţiile iniţiale, imediat
după terminarea acestor lucrării.
Detalierea suprafetelor ocupate se refasete in tabelul de mai jos.
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2. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI
Descriere amplasament
Municipiul Oneşti se afla amplasat in partea de sud vest a judeţului Bacău, intr-o zona
deluroasa, având o populaţie de 39.700 locuitori.
Din punct de vedere urbanistic, oraşul are zone rezidenţiale, concentrate in cartiere,
nedelimitate administrativ, precum si o zona industriala, care se afla in partea de est a
municipiului.
Din punct de vedere economic, Municipiul Oneşti este un oras industrial, dezvoltat in jurul
fostei Platforme petrochimice Borzesti, cu o infrastructura urbana relativ bine dezvoltata, in
sensul ca exista o reţea de străzi, care dirijează traficul rutier către zonele de interes, din toate
cartierele , conceputa si construita odată cu edificarea clădirilor de locuit, in perioada 1956-1990.
Zona „Orizont", cuprinde:
- Str.Mercur-strada + trotuare + parcări
- Str.Culturii- strada + trotuare
- Str. George Bacovia- strada + trotuare+ parcări
- Str. Venus- strada + trotuare+ parcări
- Str. Libertăţii- trotuare+ parcări
- Str. Saturn- strada + trotuare+ parcări
- Piaţa Casei de Cultura
- Strada Belvedere- trotuare de la intersecţia cu strada George Calinescu, pana la intersecţia
cu strada Libertăţii
- Str. Emil Rebreanu- trotuare + strada+ parcari+ accese carosabile
- B-dul Republicii -Trotuare- zona de la intersecţia B-dului Republicii cu strada Belvedere
si pana la intersecţia cu strada Tineretului.( partea stânga si partea dreapta)
In zona exista blocuri de locuit cu regim de inaltime, P+3E, P+4E si P+10E.
Numărul estimat al locuitorilor din acest cartier este de 12.250, dar întrucât in zona Pieţei
Casei de Cultura se organizează majoritatea manifestărilor culturale, numărul estimat al populaţiei
ajunge periodic si la 20.000 persoane.
Cartierul „Orizont" este denumit astfel, dupa numele unui fost spaţiu comercial, care in
prezent este desfiinţat.
Cartierul are o concentraţie mare de spatii comerciale pe strada Mercur, iar pe celelalte
străzi, funcţionează unităţi de prestări servicii si mici boutiq-uri amenajate la parterul blocurilor
de locuit.
In zona se afla Grădiniţa de copii ,,Magnolia" cu program prelungit si pe strada Venus, o
scoală gimnaziala, unde invata 300 de elevi.
Strada Libertăţii este considerata varianta ocolitoare a municipiului Oneşti, care colectează
traficul greu ce traversează oraşul.
Nu exista tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzilor.
Pe strada Libertăţii, la nr. 1, se afla un bloc de locuinţe (fost cămin de nefamilisti), a cărui
stare de degradare afectează atat calitatea vieţii locatarilor sai, cat si imaginea de ansamblu a
oraşului, datorita impactului vizual negativ, asupra trecătorilor.
Pentru o descriere mai eficienta a obiectivului, mai sus mentionat, s-a facut o impartire pe
obiecte, dupa cum urmeaza:
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Obiect - 1. Strada Mercur
1.1 Starea actuala:
Strada Mercur se afla in zona „Orizont", si are o suprafaţa de 9.922+10827=20.749 mp, o
lungime de 743 m, cu o latime variabila de 6-7 m. Se intersectează cu strada George Bacovia,
Strada Libertăţii si strada Venus. Este adiacenta Pieţei Casei de Cultura.
Carosabilul are îmbrăcăminte din asfalt, care prezintă fisuri si tasari. Strada are trotuare din
beton, care se afla intr-o stare necorespunzatoare.
Suprafaţa estimata a trotuarelor este de 4.270 mp.
Spatiile comerciale se afla la o cota variabila cuprinsa intre 1,5 m - 2,5 m fata de cota
carosabilului, accesul facandu-se prin scări de acces. Taluzurile sunt 50% inierbate si 50% cu
pereuri din beton, care sunt degradate datorita alunecării terenului sau tasarilor inegale.
Pe lungimea acesteia, se afla parcări, amenajate din carosabil, întrerupte de scuaruri.
In zona comerciala se afla trotuare cu o latime variabila intre 3-5.75 m, întrerupte de rampe
cu trepte, din beton mozaicat, pentru preluarea diferentelor de nivel.
Trotuarul este realizat din beton, peste care s-a aşternut un strat de asfalt. In prezent, acest
strat prezintă fisuri, si zone întrerupte.
Strada traversează o zona de blocuri de locuinţe, cu spatii comerciale la parter, pe ambele
parti. Blocurile au regim de inaltime de P+10E, P+4E, P+3E.
In zona se afla un supermarket, magazine, farmacii, oficiu postal si alte spatii comerciale
pentru prestarea serviciilor, un parc, un hotel si Casa de Cultura.
Este o zona de interes pentru locuitorii oraşului, aglomerata, atat din punct de vedere al
traficului, cat si ca număr de trecători.
Aspectul general este de degradare, deoarece s-au executat doar lucrări de întreţinere a
carosabilului sau trotuarelor, fara a se interveni asupra detaliilor legate de aspectul urbanistic al
parapetilor, a rampelor de acces, a pereurilor taluzurilor, a scuarurilor.
Pe taluzuri exista cămine, a căror capace sunt nealiniate fata de trotuar si care dau un aspect
inestetic zonei.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
1.2 Lucrări propuse a se realiza
Se prevăd următoarele lucrări:
- reabilitare suprafaţa carosabila si parcări, inclusiv intersecţiile;
- se vor amenaja accese pentru persoanele cu dizabilitati;
- înlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor, cu borduri mari din granit;
- aducerea la cota a căminelor si înlocuirea capacelor si gaigherelor;
- reabilitare trotuare
- se vor trata si accesele secundare care pleacă din strada Mercur;
- reabilitarea taluzurilor inierbate;
- realizare jardiniere in jurul scuarurilor verzi, din beton mozaicat alb, pentru protecţia spatiilor
verzi. In interiorul jardinierelor se va aşterne pamant vegetal;
- reabilitarea treptelor de acces;
- se vor demola rampele uzate si se vor realiza accese si rampe noi pentru persoanele cu
dizabilitati;
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- reabilitare parcări si accese carosabile;
- realizare balustrade metalice, la treptele de acces către magazine;
- se vor achiziţiona si monta un număr de 20 banci din iemn cu spătar, pentru trotuare;
- se va realiza spargerea suprafeţelor betonate degradate si refacerea acestora, unde este cazul;
- se va realiza repararea trecerii pietonale intre strada Saturn si Strada Mercur;
- se va identifica o soluţie de consolidare a taluzurilor, astfel incat sa se păstreze suprafeţele verzi
(geoelule innierbate);
- se vor planta 29 arbori;
- se va reabilita o suprafata de 4207 mp de spatiu verde;
- se vor amenaja 195 locuri de parcare;
- se vor achiziţiona si monta 20 coşuri de gunoi, fara capac, realizate din beton, sau un alt material
antivandal;
- se va realiza semnalizarea orizontala si verticala rutiera, conform legislaţiei in vigoare;
- se va avea in vedere devierea reţelelor edilitare, acolo unde este cazul, conform avizelor
solicitate prin Certificatul de urbanism.
- se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
Obiect - 2. Strada Culturii
2.1 Situaţia actuala:
Strada are o suprafaţa de 3368 mp, lungime 144 m, cu o latime de 9 m, cu îmbrăcăminte din
asfalt, este prevăzuta cu scuaruri cu spatii verzi cu o latime de 1,50 m si trotuare cu latimea intre
1,30 m si 1,50 m pe o singura parte, din beton. Pe o parte a străzii se afla blocuri de locuinţe
P+3E. Pe cealaltă parte se afla Catedrala Ortodoxa Pogorârea Duhului Sfant. Strada se
intersectează cu Strada Belvedere si cu strada Mercur. La parterul blocurilor sunt amenajate
diferite spatii comerciale, exista un Oficiu postal, birouri, case de amanet, etc.
Carosabilul a fost supus unor lucrări de întreţinere, fiind aşternut un strat de asfalt in
perioada 2007-2008.
Sunt necesare lucrări de refacere a imbracamintii rutiere, înlocuire borduri, etc.
Suprafaţa estimata a trotuarelor este de 686 mp.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
2.2 Lucrări propuse a s e realiza
- reabilitare suprafaţa carosabila si parcări;
- înlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor, cu borduri mari, incluzând si
desfacerea bordurilor degradate;
- aducerea la cota a căminelor, inlocuire gaighere;
- inlocuire capace cămine, acolo unde este cazul, aducere la cota;
- reabilitare trotuare, inlocuire borduri mici;
- reabilitare taluzurile inierbate;
- realizare jardiniere in jurul scuarurilor din beton mozaicat, pentru protecţia spatiilor verzi. In
interiorul jardinierelor se va aşterne pamant vegetal.
- reabilitare trepte deacces pentru preluarea denivelărilor;
- reabilitare accese pietonale;
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- se prevede achiziţia si montarea unui număr de 20 banci de odihna din lemn, pentru 3 persoane;
băncile se vor amplasa pe langa trotuare;
- se va realiza spargerea suprafeţelor betonate degradate;
- se va consolida a taluzurile, astfel incat sa se păstreze suprafeţele verzi (geocelule innierbate);
- se vor planta 20 arbuşti ornamentali.
- se va reabilita o suprafata de 1202 mp de spatiu verde;
- se vor amenaja 23 locuri de parcare;
- se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati.
- se va realiza semnalizarea rutiera orizontala si verticala.
- se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
- se vor elimina gardurile metalice deteriorate care au avut rolul de a proteja spatiile verzi.
Obiect - 3. Strada George Bacovia
3.1 Starea actuala
Strada George Bacovia se afla in zona ,, Orizont", si are o suprafaţa de 18510+3398 =
21908 mp, lungime 654 m, cu o latime de 7 m. Imbrăcămintea carosabilului este din asfalt. Strada
este prevăzuta cu trotuar din beton pe ambele parti, cu o latime variabila de 2- 3m. Exista zone
unde trotuarul se întrerupe. Intre strada si trotuar este un scuar de 1,5 m. Suprafaţa estimata a
trotuarelor este de 4055 mp.
Suprafaţa estimata a carosabilului inclusiv parcările este de 6941 mp.
Pe partea opusa trotuarului este amenajata o parcare in dreptul unui supermarket.
Numărul maşinilor care staţionează pe aceasta strada este mai mare decât numărul locurilor
de parcare, ceea ce implica studierea posibilităţii de amenajare a unor noi parcări.
Strada George Bacovia se intersectează cu strada Libertăţii, strada Mercur, Strada Stirenului
Strada Belvedere si strada Casinului.
Trotuarele prezintă denivelări si crăpaturi.
Parcările amenajate nu au fost asfaltate in ultimii 5 ani.
Strada este amplasata intr-o zona cu o diferenţa de nivel pe porţiunea cuprinsa intre
intersecţia cu strada Belvedere si strada Casinului estimata la 3 m.
Capacele de Ia căminele existente pe traseu , sunt intr-o stare necorespunzatoare.
Exista diferente de cota intre trotuare si aleile de acces la blocuri.
In apropiere se afla Scoală nr. 7, Piaţa agroaiimentara Oneşti, diferite spatii comerciale.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
3.2.Lucrari propuse:
- reabilitare suprafaţa carosabila si parcări (intre strada Libertăţii si Strada Casinului-zona Pieţei
agroalimentare Oneşti);
- inlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor, cu borduri mari;
- aducerea la cota a căminelor;
- inlocuire capace la canalizarea menajera si pluviala, acolo unde este cazul;
- reabilitare trotuare, inlocuire borduri mici;
- realizare 8 jardinière din beton mozaicat. In interiorul jardinierelor se va aşterne pamant vegetal
si se vor planta arbuşti tip conifere, rezistenţi la inghet;
- reabilitare trepte de acces -reabilitare alei si accese pietonale;
- realizare accese pentru persoane cu dizabilitati;
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- se vor achiziţiona si monta un număr de 30 banci din lemn, pentru 3 persoane si 10 coşuri de
gunoi antivandal;
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate;
Băncile se vor amplasa pe langa aleile pietonale si trotuare.
Se vor realiza racordurile la străzile Belvedere, Mercur, Libertăţii, si la celelalte intersecţii
Se vor planta arbuşti ornamentali. Se vor planta 59 arbori-mesteceni.
Se va realiza semnalizarea rutiera orizontala si verticala.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Se vor reabilita si aleile care fac legătura cu alte străzi.
Se va amenaja un trotuar nou pe partea dreapta a străzii, langa intersecţia cu strada Mercur.
Obiect - 4. Strada Venus
4.1 Descriere:
Se afla in apropierea străzii Mercur din zona „Orizont". Are o suprafaţa de 11375 mp,
lungime 469 m, cu o latime de 7 m, si este o strada care face legătura intre strada Mercur si strada
Libertăţii, permiţând accesul locuitorilor din zona către spatiile comerciale.
Fiind o zona rezidenţiala, se constata necesitatea amenajării si reamenajarii parcărilor
existente, care se afla intr-o stare necorespunzatoare.
Strada are un trotuar cu o latime de 1,5 m, din beton, afectat de tasari si degradări. Suprafaţa
estimata a trotuarelor este de 1775 mp. Suprafaţa estimata a carosabilului inclusiv parcările este
de 4529 mp.
îmbrăcămintea parcărilor este realizata din asfalt, îmbrăcămintea carosabilului este din
asfalt.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
4.2 Lucrări propuse:
- reabilitare suprafaţa carosabila si parcări;
- înlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor;
- aducerea la cota a căminelor;
- înlocuire capace canalizare pluviala si realizare cămine, acolo unde este cazul;
- reabilitare trotuare;
- reabilitare alei si accese pietonale;
- se vor achiziţiona si monta un număr de 20 banei din lemn, pentru 3 persoane si 10 coşuri de
gunoi;
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate.
Băncile se vor amplasa pe langa trotuare. Se vor planta 9 arbori.
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul.
Se va realiza semnalizarea orizontala si verticala rutiera.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Se vor elimina gardurile metalice deteriorate care au avut rolul de a proteja spatiile verzi.
Se vor reabilita aleile spre intrarea in blocuri.
Alte lucrări necesare pentru realizarea unei funcţionalităţi optime a zonei.
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Obiect - 5. Strada Libertatii
5.1 Descriere
Strada Libertăţii este situata in partea de sud a oraşului, in zona Orizont, fiind o strada pe
care este dirijat traficul greu. Are 4 benzi de circulaţie, despărţite de un scuar cu spaţiu verde de
1m latime. Pe o singura parte este realizat un trotuar de 2m latime, despărţit de strada de un scuar
cu spaţiu verde, unde sunt plantaţi diverşi arbori. Strada traversează o zona rezidenţiala, cu case si
blocuri cu regim de inaltime P+4E.
Trotuarul este realizat, din beton . Obiectul contractului il constituie reabilitarea trotuarului
si amenajarea unei piste pentru biciclisti. Strada a fost întreţinuta cu materiale corespunzătoare si
se prezintă intr-o stare acceptabila.
Aceasta strada este tranzitată zilnic de un număr estimat de 1300 de autovehicule mari, fiind
singura legătura intre Brasov-Onesti - Bacău, sau Braşov- Oneşti- Adjud- Bucureşti.
Exista accese care fac legătura intre strada Libertăţii si strada Sintezei sau strada Stirenului
Suprafaţa străzii este de 44982 mp, cu o lungime de 1860 ml.
Suprafaţa estimata a trotuarelor inclusiv a acceselor si aleelor pietonale este de 4213 mp.
Suprafaţa estimata a parcărilor este de 1600 mp.
Strada se afla in domeniul public al Municipiului Oneşti.
5.2 Lucrări propuse:
- reabilitare suprafaţa parcări (unde este cazul);
- inlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor, cu borduri mari;
- aducerea la cota a căminelor, si a gaigherelor;
- inlocuire capace la cămine;
- reabilitare trotuare;
- reabilitare alei si accese pietonale;
- se vor achiziţiona si monta un număr de 40 banci din lemn, pentru 3 persoane si 20 coşuri de
gunoi antivandal;
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate;
Băncile se vor amplasa pe langa trotuare.
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul.
Se va realiza semnalizarea orizontala rutiera.
Se vor planta arbuşti ornamentali si 30 mesteceni.
Se va avea in vedere devierea reţelelor edilitare, acolo unde este cazul, conform avizelor.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzilor.
Se vor elimina gardurile metalice deteriorate care au avut rolul de a proteja spatiile verzi.
Se va realiza o pista pentru biciclisti.
Se vor reabilita scuarurile separatoare a suprafeţei carosabile (inlocuire borduri).
Se vor reabilita jardinierele din beton.
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Obiect - 6. Strada Saturn
6.1 Descriere
Strada are o suprafaţa de 7495 mp, o latime estimata de 9 m, si o lungime de 359 m. Este
paralela cu strada Mercur, si se intersectează cu strada Venus si strada George Bacovia. Este o
strada cu îmbrăcăminte din beton , peste care s-a aşternut un covor asfaltic. In prezent acest covor
asfaltic s-a degradat . Fiind amplasata intr-o zona comerciala, unde se face aprovizionarea
diferitelor magazine, este folosita preponderent de autovehicule cu gabarit mare. Strada se afla
delimitată de blocuri cu regim de inaitima P+10E.
Trotuatul este din beton si se afla intr-o stare avansata de degradare.
Are o suprafaţa de 745 mp.
Bordurile sunt semiingropate, si sunt deteriorate.
Strada si trotuarele aparţin domeniului public.
6.2. Lucrări propuse:
- reabilitare carosabil
- înlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor , cu borduri mari din granit
- aducerea la cota a căminelor
- înlocuire capace cămine si realizare cămine, acolo unde este cazul
- reabilitare trotuare
- reabilitare alei de acces către alte străzi
- se va prevedea achiziţia si montarea unui număr de 10 banci din lemn, pentru 3 persoane si 6
coşuri de gunoi antivandal
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate
Băncile se vor amplasa pe langa trotuare.
Se vor planta arbuşti ornamentali.
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul.
Se va amenaja 1 spaţiu de joaca si 1 spaţiu de recreere pentru persoane vârstnice.
Spaţiul de joaca va fi dotat cu doua leagăne, doua balansoare duble, 1 rotativa, 2 sa cu arc cu 4
locuri, 1 masa de tennis, 1 panou de baschet cu teren betonat, 1 mesa de remmy cu banci, aparat
de fitness in aer liber. Spaţiu de joaca va avea prevăzuta o suprafaţa tip tartan, pentru protecţie,
alei perimetrale si de acces.
Se va realiza semnalizarea orizontala si verticala rutiera.
Se va planta arbuşti ornamentali (forstitzia) si 6 arbori - mesteceni.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Se vor elimina gardurile metalice deteriorate care au avut rolul de a proteja spatiile verzi.
Se vor reabilita aleile de acces la blocuri.
Obiect - 7. Piata Casei de Cultura
7.1 Descriere
Este un spaţiu bine conturat, plat, aflat intre Hotelul Trotus, Casa de Cultura a sindicatelor si
Catedrala Ortodoxa Pogorârea Duhului Sfanţ. Reprezintă o zona de trecere intre strada Belvedere
si strada Mercur, este un loc unde se organizează diferite manifestări, cu aglomerări mari de
oameni. Suprafaţa estimata este de 21865 mp.
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Piaţeta are doua fântâni arteziane, cu o adâncime de 2 m, si care constituie un pericol pentru
trecători, intrucat nu au parapet de protecţie din construcţie, existând doar o bordura de 20 cm fata
de cota finita a terenului, pe contur.
Instalaţiile de alimentare cu apa sunt funcţionale. Se propune umplerea cu pâmant a
fântânilor, sau identificarea altei soluţii, si reconfigurarea instalaţiei de alimentare cu apa, cu
înlocuirea acesteia, astfel incat noua fântâna arteziana ce se va realiza, sa fie conceputa pe baza
unor noi norme in domeniu.
Piaţeta este placată cu dale mozaicate, care in prezent sunt deteriorate.
Elementul decorativ din centrul unei fântâni arteziene este o construcţie metalica, cu
dimensiuni estimate de 5mx3mx2m. Poate fi utilizat ca si mobilier urban, prin reconditionare,
daca este posibil.
Piaţeta este iluminata din reţeaua de iluminat public, pe amplasament existând stâlpi de
iluminat public. Continuitatea pavajului este interupta de zone verzi.
Se solicita înlocuirea corpurilor de iluminat si a becurilor cu becuri cu leduri cu lumina
calda (galbena), care sa conducă la reducerea consumului de energie electrica. Nu exista mobilier
urban pe aceasta suprafaţa.
7.2 Lucrări propuse:
Zona se va reproiecta din punct de vedere urbanistic, pastrandu-i-se funcţiunea de piaţeta.
In acest sens, se va avea in vedere realizarea unui nou concept de mobilare urbana a piaţetei, prin
modificarea fântânilor arteziene (ceea ce ar implica reducerea dimensiunilor bazinelor, inclusiv a
adâncimii ,prin reducere la nivelul pavajului, modificarea sistemului de distribuţie a apei)
refacerea pavajului cu granit , crearea unor spatii de recreere , dotate cu banei, plantare de arbuşti
si arbori deosebiţi, decorativi, montarea unor stâlpi de iluminat ornamental, realizare spatii verzi,
jardinière.
Se va avea in vedere asigurarea unor suprafeţe libere , destul de generoase, care sa permită
organizarea unor manifestări prilejuite de spectacole in aer liber. Se va avea in vedere si:
- aducerea la cota a căminelor
- înlocuire capace cămine, acolo unde este cazul
- se va include achiziţia si montarea unui număr de banei din lemn, pentru persoane , cu un design
modern, alt tip de mobilier urban (pergola, jardiniere, etc), precum si coşuri de gunoi, amplasate
astfel incat sa confere un aspect de piaţeta cu destinaţia de spaţiu de relaxare Se va realiza
spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate( inclusive placajul deteriorat).
Băncile se vor amplasa in grupuri compacte, pe langa aleile pietonale. Se vor planta arbuşti
ornamentali.
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul. Se vor realiza
jardiniere, de diferite forme, amplasate izolat , pentru mobilarea spaţiului, in care se vor planta
conifere, flori. Se vor dezafecta fântânile arteziene existente, si se va realiza o singura fântâna
arteziana, pe o suprafaţa de 100 mp, (10 m x10 m) la nivelul cotei finite a terenului, a cărei
funcţionare se va programa automat. Se vor proiecta inclusiv instalaţiile necesare funcţionarii
fântânii. Amplasarea acesteia se va face in apropierea Catedralei ortodoxe. Se va realiza placarea
cu granit, fara rosturi, a Pieţei Casei de cultura. Se va studia zona cuprinsa intre Strada Belvedere,
Culturii, Mercur si Emil Rebreanu. Se va avea in vedere asigurarea unui iluminat corespunzător,
destinaţiei spaţiului, prin înlocuirea corpurilor de iluminat si a becurilor existente cu becuri cu
leduri, pentru reducerea consumului de energie electrica.
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Obiect - 8. Strada Belvedere
9.1. Descriere
Strada Belvedere realizează legătura intre b-dul Republicii si Strada Libertăţii.
Are o suprafaţa de 33811 mp, lungime de 750 m, si o latime de 14 m, cu 4 benzi de circulaţie si
cu parcări laterale, in lungul străzii.
Carosabilul este realizat din îmbrăcăminte asfaltica.
Trotuarul din fata zonelor comerciale este degradat, fiind realizat din dale mozaicate, care au o
vechime de 29 de ani.
Suprafata estimata a trotuarelor si a zonelor pietonale este de 7813 mp
Trotuarul este realizat pe o suprafaţa denivelata, cu rampe de acces si podeste intre cotele diferite
ale terenului.
Diferenţa de nivel este preluata prin realizarea unor ziduri de sprijin, care au sau prin realizarea
unortaluzuri inierbate.
In aceasta zona se afla sediul unei banei, mai multe spatii comerciale, un hotel, restaurante, spatii
pentru alimentaţie publica, o carmangerie, si Piaţa Casei de Cultura.
Zona este intens circulata atat de persoane cat si de autovehicule. Pe trotuare se afla zone
decupate in care se afla plantaţi tuia, sau scuaruri cu spaţiu verde , cu lăţimea de 1,5 m. Zidurile
de sprijin au la partea superioara jardiniere din beton. Finisajul zidurilor de sprijin este realizat din
praf de piatra, care nu se prezintă intr-o stare corespunzătoare.
Treptele de acces intre nivelele diferite nivele ale trotuarelor, necesita lucrări de reabilitare.
In general, zona are un aspect inestetic, cauzat de lipsa intervenţiilor in reabilitarea completa a
trotuarelor, zidurilor de sprijin sau a treptelor, care prezintă desprinderi, degradări, tencuieli
căzute sau bucati din placaje lipsa.
Atat strada cat si trotuarele se afla in domeniul public al municipiului Oneşti.
Nu exista pista pentru biciclisti.
8.2. Lucrări propuse:
- aducerea la cota a căminelor
- inlocuire capace deteriorate si realizare cămine, acolo unde este cazul
- reabilitare trotuare, in fata blocului Belvedere 1, inclusiv reabilitarea treptelor de acces către
spatii comerciale, si podestele intermediare, modernizarea jardinierelor, realizare accese pentru
persoane cu handicap, reabilitare ziduri de sprijin,
- reabilitare alei si accese pietonale,
- se achiziţionează si se montează un număr de 20 banci din lemn, pentru 3 persoane si 8 coşuri
de gunoi din beton
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate / placate, degradate
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul.
Se vor realiza jardiniere din beton mozaicat, de diferite forme, amplasate izolat, pentru mobilarea
spaţiului, in care se vor planta conifere pitice.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Limita de studiu este intersecţia străzii Belvedere cu Strada Libertăţii si intersecţia străzii
Belvedere cu strada George Calinescu. Reabilitarea trotuarelor se va realiza cu materiale
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rezistente, din dale din granit, intrucat aceasta zona este pentru populaţie o zona de interes sporit
atat comercial cat si din punct de vedere al desfăşurării numeroaselor manifestări culturale.
Se va acorda o atenţie deosebita arhitecturii zonei, intrucat nu poate fi tratata ca un trotuar stradal
obişnuit.
Obiect - 9. Strada Emil Rebreanu
9.1 Descriere
Strada Emil Rebreanu se afla in zona Orizont, si are o suprafaţa de 30981 mp, lungime 513
m, cu o latime de 7 m. Sunt prevăzute trotuare, cu 2 m latime, pe ambele laturi, întrerupte de
accese carosabile către parcările aflate intre blocuri, sau de către parcările amenajate cu balast, din
spaţiul verde.
Strada are 'îmbrăcămintea din asfalt.Trotuarele au fost realizate din dale de beton de 50 x50
cm, peste care, in timp s-a aşternut un strat de asfalt. Starea imbracamintii trotuarelor si aleilor
este necorespunzatoare. Strada are un număr de 3 accese carosabile, 3 spatii de parcare cu asfalt,
si o zona de recreere.
Parcările cu îmbrăcăminte din balast trebuie modernizate, (2 bucati), întrucât condiţiile in
care stau autoturismele sunt improprii.
Strada se afla intr-o zona rezidenţiala, care face trecerea intre strada Libertăţii si strada
Belvedere, si se înregistrează zilnic , un trafic ridicat de autoturisme, întrucât preia fluxul de la
intrarea in oras si il dirijează către zona comerciala sau către Piaţa agroalimentara.
Blocurile sunt cu regim de înălţime P+10 E si P+4E.
In zona exista o staţie de carburanţi.
Suprafaţa aferenta trotuarelor, estimata este de 5423 mp.
Suprafaţa aferenta spaţiului de joaca este de 525 mp
Suprafaţa aferenta spaţiului de recreere este de 233 mp.
Se va avea in vedere tratarea reabilitării şanţurilor colectoare pentru apa, a acceselor
pietonale si a aleilor către alte străzi.
9.2. Lucrări propuse:
- reabilitare suprafaţa carosabila si parcări, amenajare 2 parcări noi
- inlocuire borduri mari aferente carosabilului si parcărilor,
- aducerea la cota a căminelor
- inlocuire capace canalizare pluviala , acolo unde este cazul
- reabilitare trotuare,
- reabilitare alei si accese
- se prevede achiziţia si montarea unui număr de 30 banei din lemn, pentru 3 persoane si 16 coşuri
de gunoi din beton antivandal
- se va realiza spargerea si transportarea suprafeţelor betonate degradate
Se vor realiza accese pentru persoane cu dizabilitati, unde este cazul.
Se va amenaja 1 spaţiu dejoacă si 1 spaţiu de recreere pentru persoane vârstnice.
Fiecare spaţiu de joaca va fi dotat cu doua leagăne, doua balansoare duble, 1 rotativa, 2
bucati de sa cu arc cu 4 locuri, 1 masa de tennis, 2 mese de remmy cu banci, 2 aparate de fitness
in aer liber, 1 complex cu 2 turnuri cu topogan, 10 banci. Spaţiu de joaca va avea prevăzuta o
suprafaţa tip tartan, pentru protecţie copii, alei perimetrale si de acces. Spaţiul de recreere va fi
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prevăzut cu 10 banci, 6 coşuri de gunoi, 4 mese de sah cu cate 6 locuri, cu banci laterale, alei de
acces, un foişor.
Se va realiza semnalizarea orizontala si verticala rutiera.
Se vor monta tăbliţe indicatoare la fiecare intersecţie, cu denumirea străzii.
Se vor elimina gardurile metalice deteriorate care au avut rolul de a proteja spatiile verzi.
Se vor amenaja parcări noi, pe partea stânga, si partea dreapta a străzii.
Se vor reabilita aleile dintre Scoală Gimnaziala „Emil Racovita" si blocurile de locuinţe din
strada Emil Rebreanu.
Se va proceda la dezafectarea spaţiului actual in care se desfăşoară activităţi in aer liber in
dreptul blocului din strada Emil Rebreanu nr. 11, in vederea amenajării pe acelaşi amplasament a
unui spaţiu de recreere pentru persoane vârstnice, prevăzut cu mese de sah si rummy.
Se va realiza o construcţie tip „foişor", care va asigura protecţia utilizatorilor de soare si
precipitaţii.
Se vor reabilita aleile pietonale din aceasta zona.
Se va monta un ceas urban, ce va indica ora si temperatura .
Se va realiza o pista de biciclisti.
Strada se afla in inventarul domeniului public al oraşului.
Obiect - 10. B-dul Republicii (trotuare)
10.1 Descriere:
Trotuarele aferente B-dului Republicii se afla intr-o zona comerciala intens circulata,
datorita existentei unui număr mare de spatii comerciale, a unui birou notarial, a unui coafor, a
unei bijuterii, precum si a si altor spatii cu diferite destinaţii de prestări servicii. Suprafaţa
estimata a trotuarelor este de 4447 mp. Imbrăcămintea trotuarelor este realizata din asfalt. In
prezent, acesta prezintă numeroase fisuri, tasari, parti desprins , ceea ce prezintă un pericol pentru
trecătorii care se pot accidenta.
Trotuarele se afla in domeniul public al municipiului Oneşti, si reprezintă zonele de acces
către punctele de lucru ale cetăţenilor din localitate.
10.2. Lucrări propuse a se realiza
Se vor reabilita trotuarele de pe strada Republicii (zona cuprinsa, intre Hotel Trotus si strada
Tineretului), aferente străzii.
Se vor reabilita trotuare aferente din fata spatiilor comerciale aflate la parterul blocurilor
Republicii nr. 1 si nr. 2.
- Se vor realiza jardinière din beton mozaicat, pentru protecţia spaţiului verde, intre trotuar
si carosabil.
- Se va achiziţiona si monta un ceas urban.
- Se va reamenaja zona verde din fata Hotelului Trotus.
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3. ORGANIZAREA DE ȘANTIER
Pe tot parcursul executării lucrărilor de reabilitare a zonei „Orizont” se vor respecta
normele de Protecție a Muncii, normele de Prevedere şi Stingere a Incendiilor, normele de
Protecție a Mediului.
După acceptul începerii lucrărilor de execuție și după predarea amplasamentului se
realizează organizarea de șantier, se fac racordări la toate utilitățile necesare pentru desfășurarea
lucrărilor în cele mai bune condiții de calitate.
Se pregătesc instalațiile și utilajele necesare efectuării lucrărilor prevăzute în proiect.
Pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de construcție circulația rutieră și pietonală se va
desfășura pe podul vechi, fiind păstrat ca variantă provizorie.
4. TRASAREA LUCRARILOR
Se vor trasa toate elementele constructive, poziția exactă a fiecărui element, conform
detaliilor de executie.
5. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR
La alimentarea cu apă sursa trebuie să asigure debitul maxim necesar, să fie aproape de
șantier, să servească atât pentru consumul productiv cât și pentru nevoile gospodărești.
Alimentarea cu apă se face doar în perioada organizării de șantier și se consumă în scopuri
tehnologice, menajere, sanitare și combaterea incendiilor.
Apa utilizată în scop igienico-sanitar provenită de la organizarea de șantier, va fi
transportată cu cisterna din surse autorizate și se va stoca în rezervoare metalice sau din material
plastic. Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin etanș vidanjabil, vidanjat de societăți
specializate autorizate, iar aceste ape vor fi preluate în stația de epurare.
Nu se vor evacua ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe periculoase/
prioritar periculoase rezultate prin derularea lucrărilor în mod direct pe sol.
Cadrul natural nu este afectat în mod semnificativ în urma lucrărilor de reparații a podului.

Intocmit,
Ing. Hritcu Ilie Bogdan
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www.onesti.ro
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MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DIN
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JUDEŢUL BACĂU
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Piata Casei de Cultura
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trotuare reabilitate
parte carosabila reabilitata

Str. Libertatii
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VERIFICAT INTERN

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE SI
SUPRAFETE REABILITATE

zid lateral scari si rampe

B-dul Belvedere

scari reabilitate
arbori noi plantati
carosabil/trotuare existente
cladiri existente
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Nr. cadastral: 66009
S=7.495 mp

1.60

STRADA SATURN

1.
40

1.60

1

1.60

STRADA SATURN

STRADA VENUS

GANG

BLOC MERCUR NR. 2

6.35

1.60

7.00

BENEFICIAR:

SCOALA GENERALA NR. 7

MUNICIPIULUI ONEŞTI

BLOC SATURN NR. 4
1.20

BLOC SATURN NR. 6

POD PROIECT

1.80

STRADA VENUS

PROIECTANT:
Iași, str. Plopii fără soț nr. 3
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arbori noi plantati
ligustrum ovalifolium nou plantat
carosabil/trotuare existente
cladiri existente
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