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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Notel conceptuale aferent'cr obiectivului de investitli 

"Cresterea gradului de securitate la incendiu si asigurarea utilit ăţ ilor pentru 
Spitalul Juderean de Urgen ţă  Slobozia" 

Consiliul Judetean 
Avă nd Fn vedere: 

Referatul de aprobare nr. X-04 /2021 	din X0.0  .2021 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr. 6a3,9/2021 - 	 din 5,0,  	.2021 al Directiei Investitii 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	  din 	.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultur6; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 at Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 
În conformitate Cu: 

prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 1 din Hot ă rarea de Guvem nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare 5i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile ş i  
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţ a a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE 

Art.1 Sc aprob6 Nota conceptual ă  aferent6 obiectivului de investitii "Cresterea 
gradului de securit ate la incendiu i asigurarea utilit6tilor pentru Spitalul Judetean de 
Urgentă  Slobozia", prevă zută  Tn anexa care face parte integrant6 din prezenta hot ă rare. 

Cod FP -07-06, Ed 2 vers,0 



Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean 
modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale în cazul aparitlei unor 

modifică ri legislative sau al unor modific ă ri de ordin tehnic. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetuiui lalomita, prezenta hot ă rCire va fi 
comunicată  spre ducere la Fndeplinire Directiei Investitii ş i Servicii Pub/ice ,si, spre stiint ă , 
Institutiei Prefectului —Jude ţ ul lalomita, urm6nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean 
lab  mi ţ a, secliunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 	 AVIZAT, 

Secretarul general al judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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NOTX CONCEPTUALA 

1. Informaţ iţ  generale privind obieetivul de investiţ ii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: „Cresterea gradului de securitate la incendiu ş i 
asigurarea uttlit ăţ ilor pentru Spitalul Judetean de Urgen ţă  Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomita 

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

1.4. Beneficiarul investitiei: 
Judeţ ul Ialornita 

2, Necesitatea ş i oportunitatea obiectivului de investitii propus 

2.1. Scurt ă  prezentare privind: 

a) deficiente ale situa ţ iei actuale; 

Tudetul Ialomita a accesat fonduri europene ş i naţ ionale pentru realizarea urm ă toarelor 
proiecte: 

Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea Ambulatotiului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de 
Urge* Slob ozia; 



- Modemizarea, extinderea  i dotarea Unit ăţ ii de Primire Urge* din cadrul Spitalului Jude ţ ean 
de Urge*. Slobozia; 
- Consttuirea Blocului operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean Grgen ţă  Slobozia; 
- Modemizarea ş i dotarea Incintei cl ă dirii Spitalului Judeţ ean Urgen ţă  Slobozia; 

De asemenea, Jude ţ ul lalomiţ a intenţ ioneaz ă  construirea in cadrul Spitalului Jude ţ ean 
Urgent ă  Slobozia, a unei Cl ă diri multifunctionale care va cuprinde Ceutal ă  termic ă , Bloc 
alimentar, Sp ă lă torie, Parcare auto cu 250 loeuri, Garaje ambulan ţe. 

Documentatiile tebnice elaborate pentru fiecare dintre aceste obiective de investi ţ ii, au 
tratat individual instala ţ iile din cl ă dirile supuse interven ţ iilor, tă ră  a se face referire la asigurarea 
surselor de utilit ăţ i neces are func ţ ionă rii acestora, sursele de utilit ăţ i urmând a fi tratate intr-un 
studiu separat. 

Pentru ca toate cele 5 objective de investi ţ ii să  fie func ţ ionale ş i s ă  primească  Autorizaţ ia 
de func ţ ionare ISU, pe Fang m ă surile cuprinse deja in fiecare proiect, sunt necesare uncle 
mă suri suplimentare, uncle fund comune pentru toate proiectele: 

a) Realizarea a 2 sc ă ri metalice noi de evacuare, conformate pentru evacuarea în caz de 
necesitate a pacien ţ ilor pe targ ă  sau c ă rucior, pentm. obiectivul „Modemizarea ş i dotarea 
incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean Urge* Slobozia Cl ă direa — C,D,E, sc ă rile interioare nu 
corespund din punct de vedere al conformit ăţ ii pentru evacuare ele nefiind tratate in 
documentaţ ia tehnic ă  faza DALI"; 

b) Prelungirea sc ă rii (casa sc ă rii) ce face leg ă tura intre noua cl ă dire a Blocului Operator ş i 
Cl ă direa — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in caz de necesitate a 
pacien ţ ilor pe targ ă  sau c ă rucior din Cl ă direa — C,D,E (având in vedere c ă  scara central ă  
existent ă  in Corpul E, nu este ş i nu poate fi conformat ă  pentru evacuare, fund o scar ă  
„deschis ă " ce nu se poate transforma in scar ă  inchisă  din motive de asigurarea circula ţ iei 
intre corpul B ş i corpul D); 

c) Reabilitarea  i punerea in func ţ iune a re ţ elei de Hidran ţ i Exteriori; 
d) Realizarea Re ţ elei de distribuţ ie/alimentare hidran ţ i; 
e) Realizarea unui Rezervor de ap ă  de incendiu care s ă  asigure necesarul pentru interven ţ iile 

de stingere a incendiilor atAt din punctul de vedere al debitului care trebuie asigurat cat ş i al 
volumuluj; 
Reabilitarea Gospod ă rie de ap ă  pentru asigurarea capacit ăţ ii necesare satisfacerii 
consumului intregului spital; 

g) inlocuire/m ă rire capacitate Post Trafo (postul trafo existent este subdimensionat fa ţă  de 
consumurile rezultate din reabilitarea/modemizarea corpurilor existente ş i construirea de 
corpuri noi de cl ă dire); 

h) inlocuire TEG Post Trafo; 
i) inlocuire distribuţ ie electric ă  TEG Post Trafo TEG Cl ă diri; 
i) Recalculare capacitate Grup Electrogen ş i realizare distribu ţ ie ?titre Grupul Electrogen ş i 

Clă dirile Spitalului; 
k) inlocuire re ţ ele electrice exterioare; 
1) Reabilitare re ţ ea de iluminat exterior; 
m) Sistem BMS (Sistem de Administrare a Cl ă dirilor pentru gestiunea energetic ă ) pentru 

Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slobozia; 



b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 

Investitia reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a acestor deficiente, iar realizarea acestor 
interventii va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru adaptarea acestora la noile 
cerinte cat si pentru obtinerea Autorizatiei de functionare a Spitalului Judetean Urge* 
Slobozia din partea ISU. 

e) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii objectivului de investitii: 

Nerealizarea obieetivului de investitii va conduce la neindeplinirea conditiilor pentru 
obtinerea Autorizatiei de functionare a Spitalului Judetean Grgent ă  Slobozia din partea ISU. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investitji cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , în vederea justific ă rii 
necesit ăţ ii realiz ă rii obiectivului de investitii propus: 

In momentul de fat ă  nu exist ă  in zon ă  obiective de investiti cu acelea ş i funetjuni sau 
functiuni similare. 

2.3. Existenta, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri sjmilare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investi ţ ii propus: 

Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita in perioada 2014 — 2020 privind modernizarea 
ş i dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivelul judetului. 

2.4. Existenta, dup ă  caz, a unor acorduri internationale ale statului care oblig ă  partea romănă  la 
realizarea obiectivului de investitii: 

Nu este eazul; 

2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei: 

Realizarea acestor interventii va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile cerinte, c ă t ş i pentru obtinerea Autorizatiei de functionare a 
Spitalului Jude ţ ean Urge*. Slobozia din partea ISU; 

3. Estimarea suportabilifă tii investitiei publice 

3.1. Estimarea eheltuielilor pentru executia obiectiv -ului de investitii, lu ă ndu-se in considerare, 
dup ă  eaz: 



- costurile de administrare ş i intretinere a obieetivului 
- costurile pentru investi ţ ii similare. 

Valoarea estimată  a acestui obieetiv de investitii este de 10.000.000,00 lei ş i va fi stabilită  
dup ă  elaborarea D.A.L.I. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investitie D.A.L.I., precum ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate 
in funetie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea 
avizelor, autorizatiflor ş i acordurilor prev ă zute de leg; pentru anul 2021: 

- tax; avize, autorizatii, valoare estimat ă : - 10.000 lei cu TVA; 
- elaborare expertiz ă  tefinică , studii, D.A.L.I., valoare estimat ă : - 150.000 lei cu TVA; 

3.3. Surse identificate pentru flnantarea cheltuielilor estimate (in cazul finant ă rii nerambursabile 
se va mentiona pro gramul operational/axa corespunz ă toare, identificat ă ): 

Bugetul local al judetului Ialomita, alto surse care urmeaz ă  a fi identificate ş i atrase. 

4. Informatii privind regimul juridic, economic 0 tehnic al terenului 0/sau al coustruc ţ iel 
existente 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investitia se afl ă  in domeniul public al Judetului Ialomita 
se afl ă  in incinta Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 

5. Particularitâti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii: 

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

Lueră rile propuse a fi realizate vor fi situate pe acela ş i amplasament aflat in incinta 
Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia str. Decebal, nr. 3. 

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Spitalul Judetean de Urgent ă  este pozitionat in zona central ă  a municipiului Slobozia 
având accesibilitate direct prin c ă i de comunicatii locale, judetene ş i nationale. 

c) surse de poluare existente in zon ă ; 

Nu există  activită ti poluante. 



d) particularită ti de relief; 

Terenul pe care va fi arnplasat obiectivul este plan, stabil, f ă ră  fenomene fizico — geologice 
de instabilitate sau de degradare, caracteristic zonei de ş es. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilit ă tilor; 

Sc vor folosi i dezvolta retelele edilitare existente. 
existenţ a unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate; 

Nu exist ă  retele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament. 

g) posibile obligatii de servitute; 

Nu este cazul. 

h) condi ţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interven ţ ii, după  
caz; 

Nu este cazul . 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei confoini documentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 

Reglementă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinatk existenta condi ţ ionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone 
protejate. 

Obiectivul de investitii propus nu este incadrat in zone protejate. 

6.Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si 
functional: 

a) destinaţ ie ş i functiuni; 

Proiectul vizeaz ă  efectuarea de lucră ri pentru cre ş terea gradului de securitate la incendiu ş i 
asigurarea utilită tilor pentru Spitalul Judetean de Urge:* Slobozia. 

k) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 



- Realizarea a 2 sc ă ri metalice noi de evacuare, conformate pentru evacuarea in caz de 
necesitate a pacien ţ ilor pe targă  sau c ă rucior, pentru obiectivul „Modemizarea ş i dotarea 
incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean Urge* Slobozia Cl ă direa — C,D,E, sc ă rile interioare nu 
corespund din punct de vedere al conformit ăţ ii pentru evacuare ele nefiind tratate in 
documentaţ ia tehnic ă  faza DALI"; 

Prelungirea sc ă rii (casa sc ă rii)  cc face leg ă tura intre noua cl ă dire a Blocului Operator ş i 
Cl ă direa — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in caz de necesitate a 
pacienţ ilor pe targ ă  sau c ă rucior din Cl ă direa C,D,E (av ă nd in vedere c ă  scara central ă  
existentă  in Corpul E, nu este si nu poate fi conformat ă  pentru evacuare, fund o scar ă  
„deschis ă " ce nu se poate transforma in scar ă  inchis ă  din motive de asigurarea circula ţ iei 
intre corpul B i corpul D); 

Reabilitarea ş i punerea in func ţ iune a re ţ elei de Hidran ţ i Exteriori; 
Realizarea Re ţ elei de distribu ţ ie/alimentare hidran ţ i; 

- Realizarea unui Rezervor de ap ă  de incendiu care s ă  asigure necesarul pentru interven ţ iile 
de stingere a ineendiilor at ă t din punctul de vedere al debitului care trebuie asigurat c ă t ş i al 
volumului; 
- Reabilitarea Gospod ă rie de ap ă  pentru asigurarea capaeit ăţ ii necesare satisfacerii 
consumului intregului spital; 

inlocuire/mă rire capacitate Post Trafo (postul trafo existent este subdimensionat fa ţă  de 
consu.murile rezultate din reabilitarea/modemizarea corpurilor existente i construirea de 
corpuri noi de cl ă dire); 
- inlocuire TEG Post Trafo; 
- inlocuire distibu ţ ie electric ă  TEG Post Trafo — TEG Cl ă diri; 

Recaleulare capacitate Grup Electrogen i realizare distribu ţ ie ?litre Grupul Electrogen ş i 
Clă dirile Spitalului; 
- inlocuire re ţ ele electrice exterioare; 

Reabilitare re ţ ea de iluminat exterior; 
- Sistem BMS (Sistem de Administrare a Cl ă dirilor pentru gestiunea energetic ă ) pentru 
Spitalul Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia; 

c) durata minimă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ iei/func ţ iunilor propuse; 
Va fi stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigoare. 

d) nevoi/solicită ri func ţ ionale specifice. 
Func ţ ionalitate pe toat ă  perioada anului. 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investi ţ ii 

"Cre ş terea gradului de securitate la ineendiu i asigurarea utilit ăţ ilor 
pentru Spitalul Judeţ ean de Urgen ţă  Slobozia" 

Prin  pro iectul de hot ă rare supus dezbaterii Sc propune spre aprob are Nota conceptual ă  aferent ă  
obiectivului de investiţ li "Creş terea gradului de seeuritate la incendiu ş i asigurarea utilităţ i ĺ or pentru Spitalul 
Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia". 

In conformitate cu prevederile art. 5 aim. (2) din Hot ă rdrea de Guvem nr. 90772016 privind etapele 
de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri pub lice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, "elaborarea studiului de 
prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate on a documenta ţ iei de avizare a lucr ă rilor de interven ţ ii 
este condi ţ ionat ă  de aprobarea prealabil ă  de c ă tre beneficiarul investi ţ iei a notei conceptualC. 

Potrivit art. 3 aim. (1) ş i (2) al aceluiaş i act normativ, Nota conceptual ă  este o documenta ţ ia 
intocmit ă in scopul justific ă rii necesit ăţ ii ş i oportunităţ ii realiz ă rii unui obiectiv de investitii, finan ţ at total 
sau partial din fonduri publice, prin intermediul c ă reia se eviden ţ iaz ă  datele preliminare necesare 
implement ă rii obiectivului de investi ţ ii propu.s ş i se prezint ă  informaţ ii cu privire in estimarea suportabilit ăţ ii 
investi ţ iei publice. Pentru intocnairea acesteia, legiuitorul a stabilit ş i un model cadru, care este prev ă zut in 
anexa nr. 1 in Hot ă rdrea de Guvern nr. 907/2016. 

În cadrul strategiei de dezvoltare a Jude ţului Ialomita, una dintre priorit ăţ i o constituie modemizarea 
Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia, cea m.ai mare unitate sanitar ă  din judeţ ul Ialomi ţa, al c ă rui 
management a fost transferat c ă tre Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a in anul 2010, 

În raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate toate caracteristicile/parametrii/datele tehniee 
preconizate a se realiza in cadrul obiectivului de investi ţ ii "Cre ş terea gradului de securitate in incendiu 
asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia". De menţ ionat este faptul c ă  realizarea 
acestor lucr ă ri este necesar ă  ş i din perspectiva aviz ă rii ş i acredit ă rii unit ăţ ii sanitare de c ă tre institu ţ iile 
abilitate. 

Prin Nota conceptual ă  se estimeaz ă  c ă  valoarea lucr ă rilor din cadrul proiectului va fi de circa 
10 milioane lei cu TVA, finanţ area lucr ă rilor realiz ăndu-se din bugetul jude ţului Ialomi ţ a sau din alte surse 
atrase in conditine legii. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialom4a adoptarea hot ă tirii in forma  ş i continutul prezentate in proiect. 

Consiliul Sudeten talomita 

1111. 1111\1111  
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea Notei coneeptuale aferent ă  obiectivului de 

investitii: „Cresterea gradului de securitate la incendiu si asigurarea utilit ă tilor pentru 
Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

Conform Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomi ţ a in perioada 2014 — 2020, una 
dintre priorit ăţ ile Consiliului Judetean Ialomita o constituie modemizarea si dezvoltarea 
infrastructurii sanitare pentru asigurarea de servicii medicale modeme pentru locuitorii 
judetului Ialomi ţ a„ iar o component ă  a acestei direatii a constituie ş i cre ş terea graclului de 
securitate la incendiu ş i asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Judetean de Urgenţă  Slobozia. 

Prin Nota conceptual ă , propunem realizarea unor lucr ă ri pentru cre ş terea gradului de 
securitate la incendiu  i  asigurarea utilită tilor pentru Spitalul Judetean de Urgenţă . Slobozia. 

Caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice, preconizate a se realiza : 

a) Reahzarea a 2 sari metalice noi de evacuare, confonnate pentru evacuarea in caz de 
necesitate a pacien ţ ilor pe targ ă  sau c ă rucior, pentru obiectivul „Modemizarea ş i 
dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judetean Urgent ă  Slobozia Cl ă direa — C,D,E, sc ă rile 
interioare nu corespund din punct de vedere al conformit ăţ ii pentru evacuare ele 
neflind tratate in documentatia tehnic ă  faza DALI"; 

b) Prelungirea sc ă rii (casa sc ă rii)  cc face legă tura intre noua cl ă dire a Blocului Operator si 
Cl ă direa — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in caz de necesitate a 
pacienţ ilor pe targ ă  sau că rucior din Clă direa C,D,E (av ă nd in vedere că  scara 
eentral ă  existent ă  in Corpul E, nu este si 1111 poate fi conformată  pentru evacuare,  fund  
o scară  „deschis ă " ce nu Sc poate transforma in ward inchis ă  din motive de asigurarea 
circulaţ iei intre corpul B ş i corpul D); 

e) Reabilitarea  i  punerea in funcţ iune a retelei de Hidranţ i Exteriori; 
d) Realizarea Re ţ elei de distribu ţ ie/alimentare hidran ţ i; 
e) Realizarea unui Rezervor de apă  de incendiu care să  asigure necesarul pentru 

interven ţ iile de stingere a ineendiilor ată t din punctul de vedere al debitului care trebuie 
asigurat c ă t ş i  al volumului; 
Reabilitarea Gospod ă rie de apă  pentru asigurarea capacit ăţ ii necesare satisfacerii 
consumului intregului spital; 

g) inlocuireim ă rire capacitate Post Trafo (postul trafo existent este subdimensionat fată  de 
consumurile rezultate din reabilitarea/modernizarea corpurilor existente si construirea 
de corpuri noi de elă dire); 

Ii)  inlocuire TEG Post Trafo; 
i) Inlocuire distribu ţ ie  electric  ă  TEG Post Trafo TEG Cl ă diri; 
j) Recalculare capacitate Grup Electrogen ş i realizare distribu ţ ie intre Grupul Electrogen 

Clă dirile Spitalului; 
k) Inlocuire re ţ ele electrice exterioare; 



1) Reabilitare re ţ ea de iluminat exterior; 
m) Sistem BMS (Sistem de Administrare a Cl ă dirilor pentru gestiunea ertergetic ă ) pentru 

Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia; 

Conform Hot ă rarii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadria 
al documentaţ iilor telmico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate 
din fonduri publice, elaborarea documenta ţ iilor tehnico-economice este condi ţ ionat ă  de 
elaborarea prealabil ă  de are beneficiarul investi ţ iei a notei conceptuale. Nota conceptual ă  
reprezintă  documenta ţ ia intocmit ă  de beneficiarul investi ţ iei in scopul justifică rii necesit ăţ ii ş i 
oportunit ăţ ii realiz ă rii unui obiectiv de investi ţ ii, finanţ at total sau partial din fonduri publice. 

Pentru obiectivele noi de investi ţ ii este necesar ă  elaborarea  i  aprobarea notei coneeptuale 
care eviden ţ iază  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului de investi ţ ii propus 
prezint ă  informa ţ ii cu privire la estimarea suportabilit ăţ ii investi ţ iei publice. 

Avă nd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finan ţ elor publice locale ş i ale 0 UG nr. 
57/2019 privind Codul Adminnistrativ, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investi ţ ii „Cre ş terea gradului de securitate la 
ineendiu  i  asigurarea uti ł ită iIor pentru Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

Director executiv 
CRISTIAN VLAD 

Gil 

intocmit 
Florian PiRJOLEA 

Consiliut Judete'pn laiomita 
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