
Anexa 
la Hotă farea Consiliului Judetean Iatornita 

nr. 	t6Z  din  10. 0 , 2021 
Member trl D/130 Faileratfurr 

R4R SIMTEXO 

CERTIFIED MAHADEMENT SYSTEM 

)so 3001 

web: www.cicnetro 

e-maiL cji@cienetr0 

 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia - Plata Revolutiei Nr. 1 

 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

DItZECTIt INVESJITII SI SERVICII PUBLICE 
NrA  01(/ 929-t—e 	Data  02, Dg0,40  

Aprob  at,  
PREŞ EDINTE 

MARIAN PAVEL 

TEMĂ  DE PROIECTARE 
pentru obieetivul de investitii: 

„Luereiri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt - strada Uniteiţ ii comuna Alexeni, 
acees Aerodrom Alexeni" 

I. Informatil generale privind obieetivul de investitli propus 
1.1.  Den umirea obiectivului de investitii 

„Luereiri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt strada Uniteitii comuna 
Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite – Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţ iar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
Jude ţul lalomi ţ a 

2. Date de identificare a obiectivului de investitii 
Amplasamentul lueră rii este situat  în  Judetul Ialorni ţ a, dup ă  cum un-neaz ă : 
„Drum modemizat din asfalt" strada 	intersee ţ ia cu DN2A p ă nă  la punctul de aeces 

efeetiv in aerodrom, respectiv 1530,83m. 
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic i tehnic al terenului ,ş i/sau al constructiei 

existente, documentatie cadastralii 
Regimul juridic: 

Terenul apar ţ ine domeniului public al Comunei Alexeni.Prin HCL nr.17127.05.2021,HCJ 
nr.145130.08.2021, drumul a fost temporar preluat in administrare de care Consiliul Judeţ ean 
Ialomiţ a din domeniul public al comunci Alexeni  i  administrarea Consiliului Local al comunei 
Alexeni in vederea execut ă rii unor lucră ri de modernizare/reabilitare. 

Regimul economic: 
Categoria de folosinţă  actual ă  a terenului: drumuri. 
Destinaţ ia actual ă : Zonă  că i de comunicaţ ii. 

Regimul tehnic: 
Terenul se incadreaz ă  in Zona C - Zona en de comunicaţ ii, Cr - ci rutiere. Pentru luer ă ri in 

zona drumurilor publiee ş i in vecină tatea zonei de protecţ ie a acestora, solicitantul autoriza ţ iei de 
construire trebuie s ă  ob ţ ină  avizul organelor publice de specialitate. Pentru zonele de intravilan, se 
vor respeeta propunerile ş i profilele propuse. Utiliz ări admise: c ă i de comunicaţ ie rutier ă  ş i 
construc ţ ii aferente; unit ăţ i ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spa ţ ii alveolare carosabile 
pentru transportul in comun; refugii ş i treeeri de pietoni; re ţ ele tehnico-edilitare; spa ţ ii verzi 
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amenajate; parcaje pentru salariati ş i pentru c ă l ă tori; luer ă ri de terasarnente. Utiliz ă ri admise on 
conditionă ri: elementele c ă ilor de comunicatie in zona obiectivelor speciale s ă  respecte legisiatia in 
vigoare. 

Totodat ă , conform prevederilor alin 8, art. 28 al Regulamentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Lucr ă rile de constructii pentru realizarea/extinderea re ţ elelor edilitare se 
execut ă , de regul ă , anterior sau concomitent cu luer ă rile de realizare/extindere/modernizare/ 
reabilitare a re ţ elei stradale, in conforinitate cu programele anuale/multianuale ale autorit ă tilor 
administratiei publice, aprobate in conditiile legii*)" ş i conform prevederilor alma 9 
"Documentatiile tehnice elaborate pentru objective de investitii privind realizarea/extinderea/ 
modernizarea/reabilitarea re ţ elei stradale, precum si a drumurilor de interes local, judetean si 
national situate in extravilanul localit ăţ ilor, daca este cazul, vor prevedea in mod obligatoriu canale 
subterane in vederea amplas ă rii retclelor edilitare prev ă zute la art. 18 alin. (1) lit. c) (conducte de 
alimentare cu apa ş i de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, re ţ ele 
termice, electrice, de telecomunicatii ş i infrastructuri on alte instalatii sau constructii de acest gen). 

2.2. Particularită ti ale amplasamentuluilamplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investitii, dup4 eaz: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan): 

- Drumul este cuprins intre: Intersec ţ ie cu DN2A — punct de acces Aerodrom Alexeni. 
Lungime: 1530,83m; 

- Suprafată  total ă : 32.448 mp. 
b) relaţ iile  cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau că i de acces posibile: 

Zonă  că i de comunicatii. 
c) surse de poluare existente in zon ă : 

Nu este cazul, 
d) particularit ă ti de relief: 

Nu este cazul. 
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilit ă tilor: 

Nu este cazul. 
f) existenţ a unor eventuale retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

in mă sura in care pot fi identificate: 
Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar neeesita relocarea/protejarea 

vor fi stabilite ş i se va dipune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Consiliul 
Judetean Talomi ţ a în calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la furnizori aferen ţ i. 

g) posibile obligatii de servitute: 
Nu este cazul. 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul construetiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  
C8Z: 

Nu este cazul. 
I) reglernent ă ri urbanistice aplicabile zonei conform doctimentatiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 
Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei stint stabilite prin eertificatul de urbanism. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sou in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice  în cazul existentei unor zone 
protejate: 
Nu este eazul. 

2.3. Deserierea suceintel a obieetivului de investilii propus din punet de vedere 	ş i 
functional: 

a) destinaţ ie ş i funcţ iuni; 
- drumul modernizat/reabilitat va asigura accesul care Aerodromul Alexeni; 
b) earacteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; 

von fi euprinse luer ă ri de modernizare/reabilitare a 1530,83m de drum modernizat asfalt; 

2 



- alte lucr ă ri care se impun ca =are a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 
specialitate. 

c) nivelul de echipare, de finisare i de dotare, exigen ţ e tehnice ale construc ţ iei in conformitate 
cu cerin ţ ele func ţ ionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in 
vigo are — nu este cazul; 

d) numă r estimat de utilizatori; 
Clasa tehnica a drumului este V, ceea cc implic ă  un trafic redus, respectiv un num ă r de 
vehicule etalon mai mic de 1000 

e) durata minim ă  de funcţ ionare, apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ iei/func ţ iunilor propuse; 
- Se va avea in vedere o perioad ă  de perspectiv ă  de 20 de ani. 
f) nevoi/solicit ă ri funcţ ionale specifice — nu este cazul; 
g) corelarea solu ţ iilor tehnice cu condi ţ ionă rile urbanistice, de protec ţ ie a mediului ş i a 

patrimoniului — nu este cazul; 
h) stabilirea unor criterii dare in vederea solu ţ ionă rli nevoii beneficiarului. 

- se impune a ş ternerea unor straturi de asfalt care s ă  permit ă  desfăş urarea unui trafic in condi ţ ii 
normale. 

- ere ş terea vitezei de deplasare. 
- creş terea nivelului de sigurant ă  a trafieului ruder. 
2.4. Cadrul legislativ aplicabil  i  impunerile  cc  rezultii din aplicarea acestuia 

H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul — cadru al documentaţ iilor tebnieo 
— economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ li finan ţ ate din fonduri publice, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

Legea 10/1995 privind calitatea in construc ş ii, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
Legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, cu modific ă rile si 

complet ă rile ulterio are, inclusiv norme de aplicare; 
HG 925/1995 republicat ă  pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare 

tehnic ă  de calitate a proiectelor, a execu ţ lei lucră rilor ş i a constructiilor, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare. 

Alte reglement ă ri tehnice in vigoare. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

P.4 
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