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va monta un strat de geocompozit antifisură, peste care se va asterne un strat de uzură de 4
cm grosime din beton asfaltic tip BA 16 (BAPC 16) rul 50/70 în conformitate cu
AND605/2016 si cu SR EN 13108.

Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin șanțurile de pământ existente, care vor fi
reprofilate. Tot în acest sens, pentru facilitarea scurgere a apelor pluviale, acostamentele vor
fi amenajate și în funcție de necesități se va proceda la completarea acestora cu materiale
granulare.

Intersectiile se vor amenaja corespunzator, iar semnalizarea rutiera se va completa
dupa caz, respectând normativele în vigoare.

c. Trasarea lucrarilor
Se va face în prezenţa proiectantului, beneficiarului si antreprenorului pe baza datelor

prezentate in documentaţie, după care se va întocmi un proces verbal de trasare ce va fi
semnat de toţi participanţii .

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
In timpul executiei lucrarilor constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru

protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier, sub atenta supraveghere a
dirigintelui de santier. Ambii vor avea in vedere respectarea prevederilor din caietele de
sarcini.

e. Organizarea de santier
Nu trebuiesc luate măsuri speciale pentru organizarea de şantier deoarece lucrarea

este în intravilanul comunei, unde reţelele existente pot fi folosite de constructor cu acordul
primăriei şi a beneficiarului de respectivelor reţele .

3. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI
3.1 Situatia existenta
Categoria de importanta a obiectivului
Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea

privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Investita se incadreaza in categoria de importanta este ”C”, constructii de importanta
normala, conform HG 766/1997.

Drumul comunal DC 68 se afla in intravilanul comunei Albesti Paleologu, este
considerat drum de clasa tehnica IV cu cate o banda de circulatie pe sens.

Drumul comunal se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in principal din turisme
cu masa sub 3.5 tone, biciclete si ocazional vehicule de marfa sau utilitare.

Lucrarile au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, cu imbunatatiri
maxime posibile, fiind amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei
Albesti Paleologu, fara sa fie afectate proprietatile adiacente.


















































































































































































