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STUDIU DE CIRCULATIE

1. DATE GENERALE

Denumirea lucririi: PLAN URBANTSTIC ZONAI

STUDIU DE CIRCULATIE

in vederea

PARCELARII IMOBILELOR SITUATE PE STR. CRAIOVEI NR. 175 SI L77

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE PRECUM SI REALIZAREA LOCUNTEI SI

ANEXEI GOSPODAREST! PE STR. DECEBAL NR. 148D

Amplasament: Municipiul Caracal, Strada Craiovei nr. L75 si L77,judelul Olt

Municipiul Caracal, str. Decebal nr. 148D, judelul Olt

Beneficiar: C-tin Teodor si lonica Catalina MEDINTU
lonel Daniel CENTEA

Proiectant: S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.

Dataelaboririi: 05.2020

Num5r proiect: 4/2OL9

1.1. OBIECTUL PUZ

Pe terenurile, situate in Municipiul Caracal, str. Craiovei nr. L75-777 si Decebal nr. 148D -

Jud. Olt, Mun. Caracal, conform Certificatului de Urbanism emis de Primdria municipiului Caracal,

proprietarii C-tin Teodor si lonica Catalina MEDINTU si lonel Daniel CENTEA igi manifesta

intenfia de a construi locuinle individuale cu regim de inlllime P+L, respectiv parter.

Conform Certificatului de Urbanism, emis de Primiria municipiului Caracal in vederea

,,PARCELAR!I IMOB!LELOR SITUATE PE STR. CRAIOVEI NR. 175 SI L77 PENTRU CONSTRUIRE

LOCU!NTE PRECUM SI REALIZAREA LOCUNTEI SI ANEXEI GOSPODARESTI PE STR. DECEBAL

NR. 148D", este solicitata elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

1.2. SURSE DOCUMENTARE

La elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru s-au studiat urmdtoarele

documenta!ii:
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- Plan Urbanistic General al Municipiului Caracal si Regulamentul Local de

Urbanism aferent;

- Ridicarea topografica pentru zona studiata;

- Acte de proprietate;

- Certificat de Urbanism emis de Primiria municipiului Caracal;

- Avizele solicitate prin Certificat de Urbanism.

2. SITUATIA EXISTENTA

La momentul elaboririi prezentei documentalii terenurile studiate sunt libere de

construclii sau spatii pentru circulatii si parcarea autoturismelor.

Accesul si ie;irea din si in incinta proprietSlilor se face prin doua alei de acces fird
semnalizarea corespunzitoare si fara deschiderea necesara pentru denumirea de drum

auto circulabil, conform legislaliei rutiere in vigoare.

Profilul strizilor este stabilit prin Planul de Urbanism General, conform plangei 04 -

REGLEMENTARI URBANISTICE. CAI DE COMUNICATIE.

lndicatoarele rutiere sunt inexistente reugind sa induci participan!ilor la trafic
confuzie, in zona accesului in aleile de acces citre imobile.

Marcajele rutiere nu sunt executate conform SR L848-7 /2OL5, dimensiunile

acestora si modul lor de corelare cu semnalizarea verticala existenta (indicatoarele

rutiere), fiind necorespunzdtoare.

Circulalia ma;inilor, at6t pe str. Craiovei cat si pe str. Decebal, se desf5goarS pe

doua benzi de circulalie, cate una pe sens.

Circulalia pietonala in incinte se desfS;oard pe partea carosabila, fara stabilirea

exacta a zonelor de circulatii auto.

3. SITUATIA PROPUSA

Se propune remodelarea accesului auto si al celui pietonal in vederea fluidizdrii

circulaliei interne si a celei din zona accesului in incintele studiate.

Se propune atat pentru zona studiata din str. Craiovei Cat si cea de pe str. Decebal,

realizarea drumurilor de acces in categoria lV de drumuri conform plansei de circulatii (04)

din regulamentul general de urbansim.

STR. CRAIOVEI:

Accesul cat si drumul de acces din str. Craiovei sa fie cu o latime de 7,00 m din

care trotuarul pietonal de 1,50 m realizat numai pe partea vestica a drumul existent,
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iar carosabilul in doua benzi de 5,50 m, fiecare banda pe sens de cate 2,75 m.

lntoarcerea auto in incinta se va face cu refugiu de intoarcere cu latime de 4,00 m

care la capatul drumuli, se va realiza perpendicular pe drumul de acces existent.

Parcarea auto pentru toate loturile propuse sa va realiza pe 50% din troruarul
propus, conform normativelor de parcare auto in vigoare.

Circulatiile auto pe drumul propus va fi una nesemnificativa, in sensul ca parcarea

pe troruar se va face pentru maxim 8 autoruriseme calculate astfel: 5 locuri de parcare

pentru loturile aferente si 3 locuri de parcare sunt luate in calcul pentru vizitatori.

Parcarea auto propusa este pe perioada determinta in zona trotuarului, doar pentru

partea de lumina a unei zile, pe perioada de noapte parcarea auto va fi obigatorie in

incinta fiecarui lot.

STR. DECEBAL:

Accesul cat si drumul de acces din str. Decebal sa fie cu o latime de 7,00 m din

care trotuarul pietonal de 1,50 m realizat numai pe partea vestica a drumul existent,

iar carosabilul in doua benzi de 5,50 m, fiecare banda pe sens de cate 2,75 m.

lntoarcerea auto in incinta se va face la capatul drumului din partea nordica si va fi

de tip giratie. lntoarcerea tip giratie se va realiza cu o latime de L2,00 m din care ,,pastila"
giratorie de 6,00 m iar banda de intoarcere de 3,00 m pe o parte si pe alta a ,,pastilei" tip
giratie. Pastila se va realiza din materiale usoare, cuburi din plastic, pentru o necesitate de

trecere a unui utilaj mai mare se poate desface temporar.

Parcarea auto pentru toate loturile propuse sa va realiza pe 50% din troruarul
propus, conform normativelor de parcare auto in vigoare.

Circulatiile auto pe drumul propus va fi una nesemnificativa, in sensul ca parcarea

pe troruar se va face pentru maxim 13 autorurisme calculate astfel: 9locuri de parcare

pentru loturile aferente si 4 locuri de parcare sunt luate in calcul pentru vizitatori.

Parcarea auto propusa este pe perioada determinta in zona trotuarului, doar pentru

partea de lumina a unei zile, pe perioada de noapte parcarea auto va fi obigatorie in

incinta fiecarui lot.

Se va realiza o semnalizare rutiera, at6t orizontala, cat si verticala, prin montarea de

indicatoare rutiere amplasate corespunzdtor, astfel inc6t circulalia si relaliile de trafic sa

fie in concordanta cu standardele SR 1848 - t,2,3/20tl si SR 1848-7/20L5.

Se va corela semnalizarea orizontala cu cea verticala (conform planurilor propuse).

intreaga semnalizare orizontala se va realiza, conform planului de semnalizare

propus astfelinc6t relaliile de trafic in incinta sa fie corespunzdtoare.
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4. CONCLUZT!

ln vederea desf6gurdrii unei circulalii in condilii depline de siguran!5 si confort at6t

in interiorul incintelor, cat si pe traseul strdzilor Craiovei si Decebal, se recomanda

realizarea unei semnalizdri orizontale si verticale conform planului de semnalizare propus.

Strazile propuse ca si drumuri de incinta pentru accesul la loturi vor fi utilizate

numai de beneficiarii loturilor si autospecialelor de interventie in caz de urgenta, drumurile

fiinda propuse de categoria lV.

Strazile vor ramne ca si cota indiviza in domeniul privat al beneficiarilor loturilor si

de asemenea intretinerea va fi in sarcina lor.

5. REGLEMNTARI

intocmirea studiului s-a efectuat cu aplicarea urm5toarelor normative tehnice:

- C 242/L993 - "Normativul de elaborare a studiilor de circulatie din localitSli gi

teritoriul de influentS"

- Ordin AND20/2001 indicativ DD506/2001- "lnstrucliunile tehnice pentru

recensdminte, mdsuratori, sondaje gi anchete de circulalie in localit;Ii $i

teritoriul de influentS"

- STAS t}795lL-I995 - "Metode de investigare a circulafiei"
- Pt32/ 1993 - "Normativul pentru proiectarea parcajelor"

- Ordinul nr.491L998 - "Norme tehnice privind proiectarea gi realizarea strSzilor in

localitdtile urbane"

o STAS 2900-89 - "Litimea drumurilor"
o Ordinul nr.441L998 - "Norme tehnice privind proteclia mediului ca urmare a

impactului drum-mediu inconjuritor"
o Ordinul nr.451L998 -"Norme tehnice privind proiectarea, construirea 5i

modernizarea drumurilor"
o Ordinul nr.4611998 - "Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

drumurilor publice"

o SR7348/2OOL - "Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitSlii de

circulalie"

o Standarde de proiectare pentru lucririle de strizi, intersectii, trotuare, piste de

bicicligti, profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse in clasa de STAS

1,0144/1,,2,3,4,5) precum ;i alte standarde privind ciile de comunicalii.
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Legislatia generalS:

Legea 350 /2007- "Privind amenajarea teritoriului 5i urbanismul"

Ordonanta nr.43/L997 - "Regimuljuridic al drumurilor"
Legea nr. 50/1991 republicati - "Privind autorizarea constructriilor"

HGR 525/1996 de aprobarea a Regulamentului General de Urbanism;

Studii gi proiecte anterioare

P.U.G. Municipiul Caracal;

intocmit,

9


