
                                                                                                                                  
Anexa nr. 1 

la HCL Nr.28 din 24.02.2011 
 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  
“REABILITAREA RETELEI DE STRAZI DIN ORASUL NADLAC,  faza SF(DALI)” 

 
 
I.   Valoare totala investiţie (incl. TVA)            :  14.313.732 lei / 3.338.246 € 

din care  C+M    :  12.618.622 lei / 2.942.913 € 
Din care supusă procedurii de achiziţie  :  12.976.734 lei / 3.026.430 € 

 
II. Caracteristici tehnice carosabil     
 - Amplasament    :    pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac 
 - În plan :   traseul proiectat se menţine peste traseul străzilor   
                                                                                   existente 
 - Lungimea străzilor reabilitate     :   13,476 km 
                conform tabel anexat 

- Lăţimea carosabilului   :   o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de circulaţie 
                                                                 :   Lc = 6,00 m 
- Lăţime platformă                                   :   Lp = 7,50 m 
- Acostamente    :   2*0,75 m 
- Pantă transversal în aliniament  :   2,5% partea carosabilă şi 4% acostamente 
 - Structură rutieră                       :   semirigidă (suplă) 
 

     a. Structura rutieră  cu largire de drum(casete)   
 - strat de uzură din beton asfaltic             :  4 cm grosime tip B.A.16 
 - strat de bază din anrobat bituminos       :  6 cm grosime tip A.B.2 
 - strat superior de fundaţie     : 15 cm grosime din piatră spartă 
             - strat inferior de fundaţie                         : 12 cm grosime de balast 
             - în casete cu laţime variabilă                   :  30 cm grosime de balast 
 
b. Structura rutieră  cu largire de drum(casete) si pe străzi pietruite   
 - strat de uzură din beton asfaltic             :  4 cm grosime tip B.A.16 
 - strat de bază din anrobat bituminos       :  6 cm grosime tip A.B.2 
 - strat superior de fundaţie     : 12 cm grosime din piatră spartă 
             - în casete cu laţime variabilă                   :  20 cm grosime de balast şi 10 cm piatră spartă 
  
 c. Şanţuri naturale prevăzute de o parte şi alta  a platformei drumului care conduc apele la canalelele      
     existente.                                        : şanţuri neprotejate (din pământ) 26900 m 
 
 d. Podeţe proiectate  
 - podeţe transversale la intersecţii de drumuri : 135 buc 
             - dimensiunea tubului (tip optima)                   : Ø 400, L= 8 m 
   
III.  Durata de realizare    :  20 luni, din care C+M: 11 luni calendaristice 
 
IV. Finanţarea investiţiei   :  Bugetul aprobat prin O.G. nr. 105/22.11.2010-anexa 1 
                                                                                  Prin Programul PNDI 2011-2015 
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