
 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 86/2022 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI  

„ Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul 

Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna”, 

 

 

Obiectivul general al proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete la nivelul Municipiului Targu Secuiesc, județul Covasna” este este de realizare 
a unei piste de biciclete care să asigure legătura între municipiul Târgu Secuiesc și localitatea 
Tinoasa și racordarea acesteia la rețeaua de biciclete existentă sau în curs de realizare în 
municipiul Târgu Secuiesc și în zona peri urbană a acestuia, facilitând accesul bicicliștilor din 
zona urbană funcțională la obiective de interes local. 
 
În urma implementării proiectului se vor realiza următoarele: 
-Pistă pentru cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Cătălina; 
-Pistă pentru cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Sânzieni; 
-Pistă pentru cicliști în municipiul Târgu Secuiesc.   
 
 
Principalele lucrari necesare: 
 

În extravilan, între municipiul Târgu Secuiesc şi Tinoasa, pista de cicliști se va amenaja pe 
partea dreaptă a drumului național DN 11 şi va fi alcătuită din două benzi de circulație cu 
lățimea de 2.0m (1x1.0m), separate printr-o bandă de siguranță de 0.50m şi va fi încadrată 
la exterior cu acostament de 0.50m lățime. 
Între marginea platformei drumului național şi marginea pârții carosabile a pistei de cicliști 
s-a lăsat o bandă suplimentară de 1.0m pentru montarea parapetului de siguranță.  
Acostamentul drumului național se va consolida prin execuția unui tratament bituminos 
dublu pe un strat suport din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici. 
Structura rutieră prevăzută pentru pista de ciclisti este suplă, având următoarea alcătuire: 
  3 cm beton asfaltic tip Ba8; 
15 cm piatră spartă amestec optimal; 
20 cm fundație din balast; 
 
În funcție de situația din amplasament, terenul de fundare al pistei de cicliști se va 
consolida pe sectoarele cu portanță scăzută. 
Pe zona intersecțiilor cu drumurile laterale se va racorda îmbrăcămintea asfaltică la cotele 
îmbrăcămintei drumului lateral și se vor monta stâlpi de delimitare flexibili, pe linia 
separatoare a sensurilor de mers, pentru siguranța bicicliștilor.  
Podețul dalat, L=5.0m, existent la km 61+323 se va extinde pe zona pistei pentru cicliști. 
Pentru asigurarea iluminatului în lungul pistei pentru cicliști, s-au prevăzut stâlpi de 
iluminat amplasați pe partea dreaptă a pistei de cicliști, la distanța de 25 m. 
S-au prevăzut lucrări necesare pentru siguranța circulației, după cum urmează: 
- repoziționare bornă km și borne hectometrice; 
- marcajelor longitudinale și transversale; 
- indicatoare rutiere; 
- stâlpi delimitare flexibili, h=75cm; 
- parapete metalic zincat tip H1; 
- semnalizarea lucrărilor pe durata execuției. 
 

 
 



 
 
 
Valoarea totală a investiției  
  Total (lei) 
Fara TVA 3.590.318,73 
cu TVA 4.265.623,80 

 
 
 
 
 
Indicatorii la nivel de proiect sunt: 
 
 

Rezultate 
Valoare la finalul 

implementării proiectului 

Număr de kilometri piste 
pentru bicicliști 
operaționale (km) la nivel 
local/metropolitan 

1,550 

Număr de utilizatori ai 
pistelor nou construite și 
amenajate. 

2000 
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