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de investilii

Consiliul Judetean Ialomiţa,
Aveind in vedere:
- Referatul de aprobare nr. A96212021 din ob ,(0 .2021 al Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita,
Examin ănd:
- Raportul de specialitate nr. 6150 /2021 - F- din aL (0 ,2021 al Directiei
Investitii şi Servicii Pub lice;
Avizul nr.
/2021 .2021 al Comisiei economico-financiare
din
şi agricultură;
- Avizul nr.
/2021 .2021 al Comisiei pentru urbanism,
din
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului şi turism,
In conform itate Cu..
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) şi aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge*" a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile şi completările
ulterioare;
- prevederile art, 3, art. 5 alin. (2) i anexa nr. 1 din Hotărărea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice, cu
rnodificările şi complet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele pub/ice locale, cu modific ările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr, 57/2019
privind Codul administrativ, Cu modific ările şi completările ulterioare,

HOTA'RA4TE:
Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investi ţii "Reorganizare
incintă muzeu", prev ăzută in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărdre.
Consiliul
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Judetean lalomita
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Art.2 Se imputerniceste, Presedintele Consiliului Judeţean lalomita să modifice prin
dispoziţie conţinutul Notei conceptuale in cazul apariţiei unor modificări legislative sau al
unor modific ări de ordin tehnic.
,

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa prezenta hotărdre va fi
comunicată spre ducere la indeplinire Muzeului Jude ţean lalomiţa şi spre stiinţă Direcţiei
Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe şi Instituţiei Prefectului —Judeţul
Ialorniţa, urrncind a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Sec ţiunea
Mon itorul Ofieicd al Judeţului.
,

PRE,SEDINTE,
Marian Pavel

Avizat,
Secretarul General al Judefului
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
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Anexa la HotărArea Consiliutui Judetean 1aloinita
din
2021

SE APROBA,
PRE SEDINTE,
MARIAN PAVEL

NOTĂ CONCEPTUALĂ
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivalui de investitii: „ Reorganizare incint ă niuzeu"
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
Presedintele Consiliului Tudetean Ialomita
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
MUZEUL JUDETEAN IALOMITA
1.4. Beneficiarul investitiei:
MUZEUL JUDETEAN IALOMITA
2. Necesitatea şi oportunitatea obieetivului de investitii propus
2.1. Scurtă prezentare prjvind:
a) deficiente ale situatiei actuate;
Curtea muzeului nu a beneficiat de o amenajare peisagistic ă, jar imprejmuirea realizată
in urmă cu 40 de ani are un aspect inestetic, ffind deteriorat ă.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Rezultatul asteptat in urma realiz ării obiectivului de investitii:
- eresterea interesului pentru patrimoniului natural si cultural;
- dezvoltarea sectorului turistic prin imbun ătătirea aecesibilitătii turistilor la obiectivele
culturale si istoriee
- functia de recreere şi agrement, functie cultural ă, functie estetic ă,
- minimjzarea efectelor poluării mediuluj prin crearea/reabilitarea de spatii verzi
c) impactul negativ previzionat in cazut nerealiz ării obiectivului de investitii:
Nu este cazul.
2.2. Prezentarea, dup ă caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni
similare cu obiectivul de investitii propus, existente Îri zon ă, in vederea justific ării necesitătii
realizării obiectivului de investitii propus
Muzeul National al Agriculturii.
2.3. Existenta, dup ă caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, in cadru.1 c ărora se poate incadra obiectivul de investitii propus.
Nu este cazul.
2.4. Existenta, după caz, a unor acorduri internationale ale statului care oblig ă partea română
la realizarea obiectivului de investitji
Nu este cazul
2.5. Objective generale, preconizate a Ii atinse prin realizarea investitiei:
reafirmarea muzeului in spatiul urban contemporan prin revalorizarea eladirji Si printr-o
crestere calitativa a serviciilor culturale oferite de institutie.
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- promovarea patrimoniului cultural local si a imaginii Judetului Ialomita
3. Estimarea suportabiliatii investi ţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia objectivului de investitii, luăndu-se in
considerare, dup ă caz:
- costurile de administrare şi Intretinere a objectivului.
- eosturile unor investitii similare realizate la nivel national
Luand in considerare costurilor unor investitii similare, valoarea estimativa a executiei
lucrarilor aferente acestui obiectiv de investitii este de aprox. 500.000 lei (inclusiv TVA).
Valoarea necesar ă realizării investitiei va rezulta in urma elabor ării studiului de fezabilitate.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investitie, precum şi pentru elaborarea altor studii de
specialitate In functie de specificul obiectivuluj de investitii, inclusiv cheltuieljle necesare
pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prev ăzute de lege:
Elaborare documentatie tebnico-economic ă faza project Studiu de fezabilitate 60.000 lei
Elaborare documentatii tehnico-economice - project pentru autorizarea luer ărilor
de construire (P.A.C.), Project Tehnic si detalii de executie (PTE, DE), documentatii pentru
avize/acorduri, verificare proiect: 90.000 lei
Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii: 10.000 lei
3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in eazul finant ării
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa core spunz ătoare, identificat ă):
Bugetul propriu al fudetului Ialomita
4. Informatii privind regimul juridic, economic si telmic al terenului si/sau al
construcţiei existente
Terenul pc care va fi efectuat ă investitia se afl ă în domeniul public al Judetului Ialomita.
5. Particularit ăti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:
a) descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan):
Amplasamentul propus pentni amenajare este situat In intravilanul localit ăţii Slobozja, strada
Matei Basarab, nr. 30. Imobilul este inscris in CF nr. 3371 Slobozia„ suprafata din acte 3.985 m2,
suprafata m ăsurată 3323 m2, categoria de folosint ă curti constructii. Terenul este situat in intravilan,
se and in domenjul public al judetului Ialomita, cu notarea dreptului de adminjstrare in favoarea
Muzeului Judetean Ialomita, avant, functiunea de curte a Muzeului Judetean lalomita.
b) relaţiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cal de acces posibile;
Vecinătăti:
Nord: Bulevardul Matei Basarab,
imobil D.G.A.S.P.C.
Est: Ansamblul 48 de apartamente,
Vest: Bloc D3.
2

Accesul la obiectiv se face prin Bulevardul Matei Basarab (est). Accesul auto se face prin latura
de est.
c) surse de poluare existente in zon ă;
Noxele autovehiculelor care circula in zona.
d) particularităţi de relief;
Terenul destinat viitorului obiectiv de investitii este plan, fara denivelari importante de de
teren, este stabil sr nu prezinta pericol de alunecare sau alte degradari co ar putea duce la
pierderea stabilitatii lui.
c) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităti de asigurare a utilit ătilor
In zona propusa pentru viitorul obiectiv exista surse de apa, energie electrica, gaze naturale si
comunicatii
f) existenta unor eventuale re ţele edilitare in arnplasament care ar necesita relocare/protejare, In
măsura in care pot fi identificate;
Nu există retele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament.
g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnic ă si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra c ărora se vor face luerări de interventii, dup ă caz;
Nu este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistie zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:
Reglementări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat hivecinat ă; existenta condi ţionărilor specifice in cazul existen ţei unor zone
protej ate.
Nu este cazul.
6. Descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii propus, din punct de vedere tehnic şi
functional:
a)destinaţie şi functiuni;
Obiectivul de investitii are destinatia de curte interioara a Muzeului Judetean Ialomita, avand
funcţiune de zonă de desfăşurare a activit ătilor culturale şi pedagogic muzeal ă ,
b) caracteristici, parametrii si date tehnice specifice, preconizate;
Reabilitarea şi arnenajarea curtii muzeului prin refacerea aleilor şi a spatiilor verzi, amenajarea
peisagistică a zonei, in vederea ineluderii in circuite turistice culturale, cat şi pentru diversificarea
tipului de activităţi culturale desfăsurate pentTu grupuri tint ă cat mai diverse.
c) durata minima de functionare apreciat ă corespunz ător destinatieidunctiunilor propuse;
Va fi stabilită ulterior prin normative specifice in vigoare.
d) nevoi/solicitări functionale specifice.
Functionalitate pe toată perioada anului.
3

7. Justificarea necesit ătii elaborării, dup ă caz, a:
studiului de prefezabilitate, in cazul obieetivelor/proiectelor maj ore de investitii:
Nu este cazul;
expertizei tebnice si, dup ă caz, a auditului energetic on a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii
existente:
Nu este cazul.
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si
pennisivitătile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente
istorice sau in zone protejatc:
Nu este cazul.
-studiu de fezabilitate, intocrnit in baza unor studii de specialitate :
a) studiu geotehnic - prin realizarea canda se identifica nivelul apei subterane si calitatea
terenului de fundare;
b) studiu topografic - al carui seep este determinaarea cotelor terenului si pozitionarea in plan
pentru executarea obiectivului de investitii.
Pentru obiectivul de investitii propus "„Reorganizare ineintă muzeu", se va realiza in
prima etapa un studiu de fezabilitate, apoi documentatia pentru obinerea autorizatiei de
construire, conform legislatiei in vigoare. Dupa obtinerea autorizatiei de construire se va
realiza proiectul tehnie, in vederea executiei lucrarilor.
Prezenta Nota conceptuala este realizata in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016,
art.1, alin.2, lit.a si art.5, alin.2., privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proieetelor de investitii finantate din
fonduri publice, potrivit carora elaborarea studiului de fezabilitate este conditionata de
aprobarea prealabila, de catre beneficiarul investitiei, a notei conceptuale si a temei de
proiectare, prevazute la art. 3 si 4 ale HO nr. 907/2016.

Manager,
Dr. Florin Vlad

intocrnit,
Consilier juridic
Simona Stere

4

ROMANIA

Ri o4 Ft

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
TeL; 0243 230200
raxt 0243 230250

PREŞEDINTE

Slobozia Piap

Nr.

Nr.M9f3/4494g

simTex

CES,1/.1, /4.4144,11

V...7.61

9001

web: www.cicnetro
e-mail: cji@Pcicnetro

-,g

20 -/CI 2021

REFERAT DE APROBARE

Ia prolectul de hotărare privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de
investitii "Reorganizare incint ă muzeu"

Prin proiectul de hotărare supus dezbateril se propune spre aprobare Nota conceptual ă
oferentă obiectivului de investitil "Reorganizare incint ă muzeu".
În conformitate cu prevederjle art. 5 alin, (2) din Hatt rarea de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare 5i con ţinutul-cadru al documenta ţillor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, Cu modific ările 5i cornplet ărjle
ulterloare, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă caz, a studiului de fezabilitate on a
documentatiel de avizare a lucr ă rilor de interventli este conditionat ă de aprobarea prealabilă de
că tre beneficiarul investiVei a notej conceptuale".
Potrivjt art. 3 alin. (1) şi (2) at aceluia5i act normativ, Nota conceptuală este a documentatia
intocmită in scopul justificării necesităţii şi oportunitătil realiz ării unui objectiv de investitil, finan ţat
total sou partial din fonduri pub/ice, prin intermediul c ăreia se evidentiaz ă datele preliminare
necesare implementărli obiectivului de inYestitli propus 5i se prezint ă informatil Cu privire la
estimarea suportabilitătil investitiej pub/ice. Pentru intocmirea acestela, legiultorul a stabilit ş i un
model cadru, care este prev ăzut in anexa fir. 1 la Hot ărarea de Guvern nr. 907/2016.
lmplementarea acestui proiect pro pune reabilitarea 5i amen ajarea curtii muzeului prin
refacerea aleilor i a spatiilor verzi, amenajarea peisagistic ă a zonei, in vederea includeril în circuite
turistice culturale, cat ş i pen tru diversificarea tjpului de actlyit ăti culturale desfăşurate pen tru
grupuri ţintă cat mai diverse. Curtea interioara a Muzeului Jude ţean lalomiţa, ye avea funcţiune de
zon6 de desfă5urare a active/OW culturale i pedagogic, muzeală. Curtea muzeului nu a beneficiat
de o amen ajare peisagistic ă, iar imprejmuirea realizat ă în urm ă cu 40 de ani, avand un aspect
inestetic, fund in stare avansata de clegradare. Prin realizarea investitiej se urm ă re5te reafirm area
muzeului in sparjul urban contemporan prin revalorizarea cl ă dirli si printr-o cre5tere calitativa a
servicjilor culturale oferite de aceasta institutie, precum si promovarea patrimoniului cultural local 5i
a imaginii Judetului lalomi ţa.
Prin acest project se propune, reorganizarea incintei Muzeului Judetean lalomi ţa.
Prin Nota conceptuală se estimează pe baza studiului de temp"' aferent obiectivului de
investiţii „Reorganizare incint ă muzeu" a valoare estimatiy ă a execu ţiej lucră rilor aferente acestui
abjectly, de aproximatjv 500.000 tel inclusiv TVA, finantarea lucr ărilor realizandu-se din bugetul
judetului lalomito sau din alte surse financiare atrase (fondurj exteme nerambursabile sou bugetul
de stat).

Consiliul JUdeteilnlalomita

/1 1 1 1 1 11111111II I I I
10000103 21

Cheituielile estimative totale pen tru proiectare, studii de specialitate, documentarii pen tru
avize, costuri acorduri si autorizatil sunt în valoare de aproximativ 160.000 lei inclusiv TVA.
Constatănd că sunt i`ndeplinite conditiile de necesitate 51 oportunitate, pro pun Consiliului
Judetean
ado ptarea hotar ă rii 7n forma 5i continutul prezentate Fn proiect.

PRE5ED1NT
Mari

Redact at,
Ion Liliana
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Rap ort
la proiectul de hotărare privind aprob area Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiţii
„Reorganizare incint ă Muzeu"

Valorificarea institu ţiilor de cultură din sub ordinea Consiliului Jude ţean Ialomita
reprezintă una dintre priorităţile instituţiei, intrucat se doreşte ere şterea interesului loeuitorilor
judeţului pentru patrimoniul cultural, imbunătătirea accesibilit ăţii turiştilor la obiectivele
eulturale i istoriee şi nu in ultimul rand minimizarea efectelor polu ării mediului prin
crearea/reabilitarea de spaţii verzi.
Astfel, Muzeul Judelean Ialomi ţa a identificat oportunitatea reorganiz ărli incintei
muzeului in vederea atingeril obiectivelor mai sus enunţate dar i in vederea reafirm ării
muzeului in spatlitI urban prin revalorizarea cladirii şi creşterea çaiit ăfjj serviciilor eulturale
oferite.
Obiectivul general al proiectului „Reorganizare incint ă muzeu": ere şterea interesului
locuitorilor din judetul ialomiţa şi al celor care tranziteaz ă judeţ ul pentru oblectivele cultivale
istorice;
Obiectivul specific: Amenajare peisagistic ă, imbunătkirea calităţii mediului prin
reabilitarea spaţiilor verzi din cadrul incintei Muzeului Jude ţean Ialomiţa;
Sursa de finanţare; bugetul Jud. Ialomi ţa şi bugetul de venituri i cheltuieli al Muzeului
Judeţean Ialomiţa sau alte surse financiare atrase.
Beneficiarul investi ţiei: Muzeul Judeţean Ialomita;
Avand in vedere:
Adresa Muzeului Jud. Ialomita inregistrat ă la Consiliul Judeţean Ialomita cu
nr.24617/ 2021-H din 15.10.2021, prim care transmite Nota Conceptual ă privind
obiectivul de investiţii „Reorganizare ineint ă. muzeu";

Consil ul JUdetean lalomita
111111 MO MI
10090094 95

Hotărărea nr. 907129.11.2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al
documentatiilor telmico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri pub lice;
Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modificările
cornplet ările ulterio are;
Prevederile art.173, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific ările şi completătile ulterioare;
Propunem Consiliului Judetean Ialomiţa aprob area Notei Conceptuale pentru obiectivul
de investitil „Reorganizare incint ă muzeu".
Potrivit costurilor unor investitii similare, valoarea estimat ă a executiei lucrărilor
aferente obiectivului de investitii, a şa cum prevede i Nota Conceptual ă, este de : 500.000, 00
lei cu TVA, din care:
Valoarea estimat ă pentru elaborarea documentatiei-tehnico=ecoryomit, faza Studiu de
Fezabilitate: 60.000,00 lei cu TVA;
_
Valoarea estimat ă pentru elaborarea docuinentatiei tehnico-economice — proiect pentru
autorizarea lucr ărilor de construire (PAC), Project Tehnic şi detalii de executie ( PTE, DE),
documentatii pentru avize/acorduri, verificare proiect -de către verificatori atestati: 90.000,00
lei cu. TVA;
Valoarea estimat ă privind taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor:
10.000,00 lei en TVA.
În vederea derul ării en celeritate a procedurilor instituite de H.G 907/2016, propunem
plenului autoritatii deliberative s ă imputerniceasc ă Preşedintele Consiliului Judetean Ialomita
să reactualizeze prin dispozitie, on de eke on estenevoie, continutul Notei . Conceptuale.
Anexăm prezentului raport Nota Coneeptual ă pentru obiectivul de investitii
„Reorganizare incint ă muzeu";

Director Executiv
Cristian VLAD
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