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DRUM DE LEGĂTURA BAIA SPRIE-BAIA MARE
Finanțat prin
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Orașul Baia Sprie este localizat la o distanță de 10 km est de municipiul Baia Mare,
reședința județului Maramureș. Prin poziția sa, la poalele sud-estice a munților Gutâi, Baia
Sprie se situează în categoria orașelor dezvoltate în zona de contact a două importante unități
de relief dintre întinsa depresiune colinară a Transilvaniei cu Carpații Orientali. Din punct de
vedere administrativ, Orasul Baia Sprie este alcătuit din orașul Baia Sprie, și localitățile
Chiuzbaia, Satu Nou de Sus și Tauţii de Sus. Suprafaţa teritorial administrativă a localităţii este
de 96.00 km².
Dezvoltarea durabilă a spaţiului urban si rural este indispensabil legată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente. Pe viitor, zonele rurale trebuie să poată concura
efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă
adecvate populatiei.
Dezechilibrele economice si sociale existente între nivelurile de dezvoltare a diferitelor
regiuni ale tării, dar si între mediile de rezidentă rural-urban, impun adoptarea unor politici
active care să asigure concomitent dezvoltarea economică, bunăstarea socială şi protectia
mediului.
În ultimii ani, preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică si socială
echilibrată în profil teritorial s-au extins. Această tendintă s-a impus, în primul rând, datorită
rolului important pe care dezvoltarea economică la nivel local îl are în utilizarea eficientă a
resurselor existente.
Renovarea şi dezvoltarea satelor reprezintă deci o cerinţă esenţială pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale. Un factor
determinant in acest sens îl constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere rurale
care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi
implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale, reprezentand o premisa majora pentru
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relansarea economica si ajungerea la un nivel de dezvoltare necesar integrarii in structurile
europene.
Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele urbane si rurale reprezintă un element
esential în cadrul oricărui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova
durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastructură rutiera reprezintă primul pas în
cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va creşte atractivitatea zonei, deci
acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori.
Între infrastructura rutiera a unei zone si dezvoltarea sa economică există o relatie de
reciprocitate. Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura
de acces este mai dezvoltată. De asemenea, cresterea economică exercită o presiune asupra
infrastructurii rutiere de acces existente si determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a
acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un
efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea
economică.
Infrastructura rutiera constituie un element de bază în asigurarea conditiilor necesare
pentru un trai decent dar si pentru dezvoltarea economică a comunitătile rurale.
Infrastructură neadecvată este unul din elementele principale care contribuie la mentinerea
decalajului accentuat dintre zonele rurale şi urbane si reprezintă o piedică în calea procesului
de dezvoltare socio-economică.
In prezent, infrastructura de drumuri din mediul rural deserveşte doar 3/5 din
populaţia rurală, iar mare parte din această infrastructură este inutilizabila pentru traficul
rutier, mai mult de 25% dintre comune neputând utiliza drumurile în perioadele cu
precipitaţii.
Realizarea drumului de legatura prevazut de prezentul proiect vizeaza cu precadere
imbunatatirea conditiilor de viata si de munca din Orasul Baia Sprie prin asigurarea unui trafic
normal pentru toti locuitorii din aceasta localitate.
Astfel, in urma realizarii investitiei propuse, se va asigura accesul locuitorilor si a
agentilor economici si institutionali la drumul national DN 18 si mai departe, accesul spre
municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei.
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De asemenea, prin implementarea acestui proiect se realizeaza o crestere a nivelului socioeconomic din Orasul Baia Sprie. La ora actuala, potentialul economic, comercial, cultural si
turistic in zona nu este exploatat in totalitate, acest fapt datorandu-se si accesului anevoios,
implicand costuri sporite pe drumurile studiate.
Realizarea proiectului propus va avea ca efect si asigurarea unui acces normal spre mai
multe obiective, cum ar fi: agenti economici, biserici, post de politie, primarie, scoli, obiective
turistice etc.

Drumul de legatură se desprinde din DN 18 la km 7+700 în localitatea Tăuții de Sus, la
intersecția cu drumul comunal DC 26.
Lungimea totală

LTOTAL= 5929m.

Structura rutieră proiectată:
Structura rutieră a drumurilor supuse modernizării este următoarea:
Pe sectoarele unde se realizeaza structura rutiera noua sau casete de largire pe
drumuri existente:
- 4 cm Beton Asfaltic BA 16 rul 50/70
- 8 cm Beton Asfaltic AB 31.5 baza 50/70
- 20 cm Agregate naturale - Piatră spartă
- 25 cm Agregate naturale - Balast
- 20 cm Strat de forma din pământ stabilizat cu balast – volumetrie 50%
Pe sectoarele unde se realizează structura rutieră nouă pe traseu nou:
- 4 cm Beton Asfaltic BA 16 rul 50/70
- 8 cm Beton Asfaltic AB 31.5 baza 50/70
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- 20 cm Agregate naturale - Piatră spartă
- 25 cm Agregate naturale - Balast
- 30 cm Strat de forma din agregate naturale – Balast
Ranforsarea structurii existente se va realiza cu următoarele straturi:

- 4 cm Beton Asfaltic BA 16 rul 50/70
- 8 cm Beton Asfaltic AB 31.5 baza 50/70
Structura Trotuar:
- 4 cm Beton Asfaltic BA 8 rul 50/70
- 10 cm Beton de Ciment C16/20
- 10 cm Agregate naturale - Balast
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