„Reabilitare DJ224, Medgidia - Tortomanu - Siliștea, km 0+000-21+585”

Date generale:
 Denumirea obiectivului de investiții: “ Reabilitare DJ224, Medgidia - Tortomanu
-Siliștea, km 0+000-21+585 “
- Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
- Ordonator principal de credite: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
- Sursa de finanțare: Fonduri de la Bugetul de stat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL) și HG 577.
- Elaboratorul proiectului: S.C. BETA – COPS S.R.L.
- Executant: R.A.J.D.P. CONSTANȚA.

Amplasament:
Tronsonul de drum reabilitat are o lungime totală de 21,585 km și asigură
legătura între DN22C (km 0+000 – orașul Medgidia) și DN2A, tranzitând localitățile
Tortomanu, Siliștea și Țepeș Vodă .
Oportunitate:
Prin reabilitarea acestui tronson s-a asigurat :
-creșterea capacității portante a sistemului rutier în corelare cu traficul
actual și de perspectivă;
-creșterea vitezei de circulație a vehiculelor, reducerea zgomotelor și
noxelor produse de frânările bruște ale acestora ;
-creșterea lățimii părții carosabile de la 6m la 6,5m.
Date tehnice:
1. Lungime totală drum reabilitat = 21.585 km
2. Valoare totală a investiției = 53 605,40 mii lei din care:
 Valoare totală C+M+proiectare = 48 339,37 mii lei
 Valoare lucrări realizate 2010-2018 = 39 661,17 mii lei
3. Lucrările au fost începute în anul 2010.
4. Principalele lucrări executate:
 terasamente ;
 aport de piatră spartă +reciclare in situ ;
 covor asfaltic -strat I – (binder -h=6 -8cm);
 covor asfaltic -strat II – (uzură -h=4cm) ;
 pietruire acostamente ;

 reabilitare poduri și podețe ;
 siguranța circulației (marcaje+indicatoare rutiere).
Până la sfârșitul anului 2018 se vor finaliza lucrările de refacere / reparații podețe.
Reabilitarea drumului DJ224, Medgidia - Tortomanu - Siliștea, km 0+00021+585 a constat în aplicarea unei soluții tehnice moderne si anume reciclarea la rece
“in situ”.
Această soluție tehnică presupune aplicarea unui aport de piatră spartă de
20cm, peste structura existentă, așternerea unui liant hidraulic rutier (DOROPORT)
și reciclarea pe o adâncime de cca. 20-30cm.
Stratul reciclat se reprofilează cu autogrederul și se compactează cu cilindrii
compactori grei.
Pentru realizarea acestei lucrări se folosește un eșalon complex format din
reciclator, distribuitor de pulberi, autogreder, cilindri compactori si cisterna de apă.
După finalizarea lucrărilor de reciclare s-a trecut la așternerea unui covor
asfaltic în două straturi (binder + uzură).

