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Componenta C10 – Fondul Local Anexă la Ghidul specific

Model F

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Planului Național
de Redresare și
Reziliență,
Componenta 10 –
Fondul Local

Titlu apel proiect
PNRR/2022/C10/I.1.4.

Pistă de biciclete cu doua sensuri de circulație, în localitatea Săsar, pe malul râului
Săsar, Comuna Recea, Maramureș

1.

Descrierea pe scurt
a situației actuale
(date statistice,
elemente specifice,
etc.)

Infrastructura rutiera din localitatea Săsar, este una foarte aglomerata si prezinta un risc
ridicat pentru participanții la trafic care se deplasează pe biciclete. Totodată, lățimea
domeniului public aferent rețelei de transport-drumuri, nu permite amplasarea unei piste
de biciclete, a fost căutata o soluție de construcție noua a pistei de biciclete, pe un
amplasament nou. Deoarece localitatea este foarte aproape de oraș, foarte mulți
locuitori, se deplasează pe biciclete spre si dinspre oraș. De asemene, pentru transportul
in localitate, locuitorii folosesc intens bicicleta.

2. Necesitatea și
oportunitatea
investiției pentru
care se aplică

Terenul propus pentru realizarea pistei de biciclete este pe raza comunei Recea, in
localitatea Săsar.  Datorita traficului foarte mare de pe străzile din localitatea Săsar, este
necesara, crearea unei alternative sigure de transport verde. Astfel măsurile întreprinse
de către comuna Recea, de a găsi soluții  de transport verzi, care sa  încurajeze, si
totodată sa ofere o protecție ridicata in trafic al peroanelor care folosesc bicicletele, este
de a construi o pista de biciclete.

Pista de biciclete, este amplasata pe domeniul public al comunei Recea, conform
extraselor CF, este amplasata pe malul râului Săsar, si are o lungime de 3.080 de metri
are platforma pistei 3.750 m, parte carosabila 3.0 m, lățime acostamente 2 x 0.375 m.

Structura pistei de biciclete va fi: 6 cm strat de uzura din BA16, 20 cm strat de baza din
piatra sparta împănata, 20 cm strat de fundație din balast.

Pentru evacuarea apelor pluviale colectate in șanțurile din zona pistei de biciclete, se vor
amenaja podete Ø 1030, tip SN 08 din țeava corugata din polietilena.

Pentru văile care subtraversează pista de biciclete si se deversează in râul Săsar s-au
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proiectat podete prefabricate de tip casetat C2.

Pentru zonele de odihna s-au proiectat mese si băncuțe din beton, standuri de biciclete de
cate 5 locuri, iar pentru iluminatul pistei de biciclete s-au prevăzut stâlpi de iluminare cu
sistem fotovoltaic.

3. Corelarea cu
proiecte deja
implementate la
nivel local

Nu e cazul

4. Corelarea cu
proiecte în curs
de implementare
de la nivel local

Nu e cazul

5. Corelarea cu
celelalte proiecte
pentru care se
aplică la
finanțare

In cadrul Programului National de Redresare si Reziliența, componenta C10 – Fondul
Local, solicitantul Comuna Recea, mai aplica pentru un proiect pe măsura:
I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului
și de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajare a
Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă.

6. Efectul pozitiv
previzionat prin
realizarea
obiectivului de
investiții

Realizarea pistei de biciclete, ar încuraja transportul verde in comuna Recea. Datorita
amplasării pistei de bicicleta, in afara drumului din localitate, va oferi o siguranța foarte
mare, utilizatorilor de biciclete, care nu vor mai fi expuși pericolelor din trafic. Astfel se va
putea traversa cu bicicleta toata localitatea Săsar. Pe lângă utilitatea foarte mare in
transportul zilnic al locuitorilor din localitate spre oraș si invers, dar si in interiorul
localității, pista de biciclete va putea fi folosita pentru recreere, oferind locuitorilor
oportunitatea de a se plimba pe malul râului Sasar.

7. Modul de
îndeplinire a
condițiilor
aferente
investițiilor

Lucrările prevăzute in prezentul proiect sunt încadrate in conformitate cu prevederile
ghidului de finanțare, astfel încât toate lucrările sa fie eligibile.
Proiectul cuprinde:
· Lucrări de construcție pentru realizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de

transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul
acestora;

· Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;
· Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;
· Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru

biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, etc;
· Amenajarea terenului;
· Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare;

8. Descrierea
procesului de
implementare

- Documentații pentru obținere certificat de urbanism ;
- Obținere certificat de urbanism;
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- Elaborare SF;
- Obținere avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
- Elaborare documentație PT si DTAC;
- Obținere autorizație de construcție;
- Pregătire documentație pentru licitație si scoaterea acestea pe SEAP;
- Declararea ofertantului câștigător si începerea lucrărilor;
- Execuția lucrărilor ;
- Finalizare lucrărilor, recepția finala ;
- Înștiințarea PNRR ca s-au finalizat lucrările.

9. Alte informații Nu este cazul.


