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S-a deschis circulaţia pe podul de pe str. Zizinului

Marţi, 11.10.2016, primarul George Scripcaru a deschis circulaţia pe noul pod de pe str.
Zizinului, peste Timişul Sec, la ieşirea spre Tărlungeni.
Odată cu deschiderea circulaţiei pe acest pod vom avea un trafic mai sigur la intrarea
dinspre Tărlungeni. Vechiul pod avea structura de rezistenţă deteriorată şi nu mai prezenta
siguranţă în exploatare, de aceea am şi fost nevoiţi să îl demolăm. În următoarele săptămâni
va fi demolat podul provizoriu şi vom putea finaliza şi lucrările din albie.” a declarat primarul
George Scripcaru.

Descrierea proiectului
- Lungime totală pod = 56,60 m,
- 2 deschideri cu o lungime fiecare de 23,75 m,
- lăţimea totală a podului: 11,30 m,
- Lăţime parte carosabilă: 7,80m,
- 2 trotuare pietonale: 1,50 m, la care se adaugă şi parapeţii metalici de siguranţă,
- Alcătuire constructivă:

·

-

infrastructura: 2 culee existente consolidate şi o pilă fundată indirect pe 4
piloţi foraţi, la adâncimea de – 23 m, de diametru mare (1,08m),
· structura de rezistenţă a suprastructurii: 8 grinzi/tablier, cu lungimea de 23,5
m şi înălţimea de 1,04. Grinzile sunt din beton armat precomprimat cu
cabluri posttensionate,
calea de rulare: două straturi de mixtură asfaltică,
delimitarea părţii carosabile cu borduri de granit,
2 trotuare cu îmbrăcăminte de beton,
lucrări în albie: consolidare maluri cu gabioane. Sub pod, pe o lungime de 10 m din
axul podului spre amonte şi pe o lungime de 16,15 m în aval (până în pragul de
fund), pe toată lăţimea de 40 m a albiei minore, protejare cu o saltea de gabioane cu
grosimea de 0,40m. Toată suprafaţa acestor gabioane este placată cu un strat de
beton. În aval de pragul de fund s-a realizat un bazin disipator de energie din saltele
de gabioane cu grosimea de 40cm, cămăşuite cu beton.

Descrierea lucrărilor:
- S-a realizat un pod provizoriu, care a necesitat lucrări de execuţie a fundaţiilor –
săpătură, turnare beton, umpluturi de piatră, confecţionarea grinzilor pentru rezemarea
tablierului, montarea trotuarelor metalice,
- Au fost executate lucrări de demolare a podului existent, lucrări de deviere şi
protejare reţele,
- S-au executat lucrări de infrastructură a podului nou – fundaţie pilă pe coloane forate,
elevaţie pilă, inclusiv riglă cu cuzineţii de rezemare şi aparatele antiseismice. S-au finalizat
culeele, s-au executat lucrări de amenajare şi protecţie a albiei râului, cum ar fi saltelele de
gabioane, gabioanele, PR-uri (zone amenajate cu piatra pentru asigurarea scurgerii apelor de
lângă culee).
S-au executat lucrări la suprastructura care au cuprins montare de grinzi, armare,
turnare şi suprabetonare, execuţie trotuare, parapeţi, hidroizolaţie şi turnare asfalt. S-au realizat
rosturile şi s-au făcut marcajele în vederea deschiderii circulaţiei.

Vechiul pod de peste Timiş a fost construit în 1960 după un proiect folosit şi în Uniunea
Sovietică. În urma unei expertize a rezultat că podul se află într-o stare avansată de degradare.
Astfel s-a decis că el va fi demolat şi construirea unuia nou.

Finanţare:
Constructor:
Valoarea totală a lucrărilor:
Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

bugetul local
SC RECON SA
3.796.389 lei cu TVA

