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PROIECT DE HOTĂR4RE NR.
privind aprobarea Temei de proiectare aferentri obiectivului de investitii
"Reorganizare incint ă muzeu"

Consiliul Judelean
Aveind in vedere:
- Referatitl de apro bare nr.020,1)/2021
r
P--- din ot ..10
2021 al Presedintelui
Consiliului Judeţean Ictlomitct,
Examincind:
- Raportul de specialitate nr. ,K1Z9 /2021 -2Ľ din
IQ 2021 al Directiei Investitii si
Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2021 din
2021 al Cornisiei economico-financiare şi
agriculturei ;
- Avizul nr.
/2021 din
2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia mediului si turism,
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.
din
2021 privind aprob area
Notei conceptuale aferentei obiectivului de investitii "Reorganizare incintd muzeu",
În conform itate cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile şi complekirile ulterioare;
prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 2 din Hotdreirea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu rnodificdrile şi completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind .finantele pub/ice locale, cu modificeirile şi
completeirile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului rir. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificeirile şi completeirile ulterio are,

HOTARAYTE:
Art.1 Se aprobd Tema de proiectare aferentd obiectivului de investitii "Reorganizare
incintei muzeu", prevdzutif în anexa care face parte integranki din prezenta hotdreire,
ConsillufJWeteiln falomita
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Art.2 Se iinputerniceste donmul Marian Pavel, Prwdintele Consiliului Judeţean Ialomiţct,
sei reactualizeze prin dispoziţie, în Angie de modific'drile legislative sau de naturei tehnicei,
conţinutul Temei de pro iectare.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomiţa, prezenta hotiirdre va fi
comunicatd spre ducere la indeplinire, Muzeului Judetean Ialorniţa, Direcţiei Investitii şi Servicii
Publice, si spre olintej, Instituţiei Prefectului — Judetul Ialomi ţa, urmeind a fi publicatei pe site-ul
Consiliului Judeţean lalomiţa, secţiunea Mon itorul Oficial al judeţului.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeţului Ialoinita,
Adrian Robert Ionescu

Rd/Oc

IL.
2 ex.

Anexa t HotAtarea Consiliului Judetean Ialoini ţa
nr,
din
2021

TEMA DE PROIECTAI,
1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Reorganizare incint ă rnuzeu.

1.2. Ordonator principal de creclite/investitor:
Presedintele Consiliului Jude ţean lalomita
1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar):
Managerul Muzeului Judţean Ialomiţa
1.4. Beneficiarul investitiei: Muzeului Jude ţean lalomita

1.5. Elaboratorul temei de proiectare:
Muzeul Judetean Ialomita
2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informa ţii privind regirnul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construc ţiei existente,
documentaţie cadastral ă :
• Terenul pe care va fi efeetuat ă investiţia se află in domeniul public al Judeţului Ia
> Imobilul se află in patrimoniul Consiliului Judetean Ialomiţa prin H.G. 1353 din 27 decembrie
2001 - Inventarul bunurilor care apar ţin dorneniului public al Consiliului jude ţean Ialomiţa,
Anexa nr. 1, poziţia 4 si se află in dorneniul public al acestuia prin Hot ărarea nr. 4 din
27.02.2009.
este situat in intravilanul localităţii Slobozia, strada Matei Basarab, nr. 30 si are
următoarele elemente de identificare:
• Sediu Muzeu, este compus din corpul A si corpul B unite printr-un hol de trecere, cu
suprafaţa de 751 mp.
• Construcţie anexă (garaj), suprafa ţă de 20 mp.
• Constructie anex ă, suprafaţă 25 mp.
• Curte imobil: suprafa ţă 3323 mp
2.2. Particularit ăţi ale arnplasamentuIui/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, după caz:
a) descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafa ţa
terenului, dimensiuni in plan):
Amplasamentul propus pentru arnenajare este situat in intravilanul localitătii Slobozia, strada Matei
Basarab, nr. 30. Imobilul este inscris in CF nr. 3371 Slobozia„ suprafa ţa din acte 3.985 m2, suprafaţa
măsurată 3323 m2, categoria de folosinţă curţi construcţii. Terenul este situat In intravilan, se afl ă in
domeniul public al judetului lalomiţa, cu notarea dreptului de administrare in favoarea Muzeului
Judeţean Ialomita, av ănd functiunea de elute a Muzeului Jude ţean Ialomita.
b) relaţiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau chi de acces posibile:
Vecinătăti:
Nord: Bulevardul Matei Basarab,
Sud: imobil D.G.A.S.P.C. Ialomiţa,
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Est: Ansamblul 48 de apartamente,
Vest: Bloc D3.
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:
Nu sunt activităti care conduc la poluarea zonei;
d) particularităti de relief:
Relief plat;
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă al zonei şi posibilităti de asig-urare a utilit ătilor:
Imobilul are acces la utilit ăti: ap ă şi canalizare, energie electric ă, alimentarea cu gaze naturale,
telecomunica ţiile prin racordarea cl ădirilor la retelele publice de utilit ăti existente in zon ă .
existenta unor eventuate retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare:
Nu există retele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament;
g) posibile obligatii de servitute:
Nu sunt obligatii de servitute
h) conditionări constructive determinate de starea tehnic ă şi de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra c ărora se vor face luceari de interventii, dup ă caz
Nu este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Reglementări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.
j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe amplasament son in zona
imediat invecinată; existenta condition ărilor specifice in cazul existen ţei unor zone protejate sau de
protectie:
Nu este cazul.
2.3. Descrierea succint ă a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic şi functional:
a) destinatie şi functiuni:
Amenajarea curtii Muzeului prin lucrări de peisagistică, decorative şi revitalizare func ţională:
Lucrări de imprejmuire (gard),
Lucrări de amenaj ări exterioare (trotuare, pavaje, alei, plantatii, mobilier exterior, etc),
Amenajare peisagistic ă (alei, spaţii verzi),
Amenajare spaţii destinate activităţilor culturate şi de toisir,
Amenaj are spafiu de expozitii tematice, evenimente culturale şi petrecere a timpului liber gratuit
pentru comunitate ş i vizitatori.
b) caracteristiei, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Realizarea unei alei senzoriale pentru atragerea publicului de la varste fragede;
Reamenaj area zonei verzi cu mobilier urban, st ălpi de iluminat etc.;
Realizarea gardului instituţiei intr-o manier ă cat mai sugestiv ă cu specificul institutiei;
Refacerea cotei altimetrice unice prin adaos de material de construc ţie (p ărnănt, pietriş, nisip);
Realizarea unei expozitii in aer liber care const ă in reeonstituirea unor structure de tocuire (case) la
scara de 1:1, atestate prin s ăpăturile argeologice ( epocile preistorice ş i evul rnediu);
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Realizarea unui spa ţiu expozitional (aer liber) care s ă ofere publicului accesul facil la colec ţiile
muzeului.
Realizarea unei hărţi interactive, in relief, care s ă prezinte publicului monumente istorice şi situri
arheologice din judeţul Ialomiţa;
Realizarea unui panou informatic, digital care s ă cuprindă informatii despre taxele de vizitare
activitătile instituţiei;
Realizarea unui spaţiu confectionat din materiale u şoare, de tip teras ă acoperită, necesar pentru
desfăşurarea activit ătilor cu publicul( noaptea muzeelor, proiec ţii, filme, etc). Mentionăm că, la
momentul actual, Muzeul Judetean Ialomita nu dispune de un spatiu special amenajat pentru
desfăşurarea unor astfel de activit ăţi. Considerăm că spaţiul ar trebui s ă aibă o capacitate de 40 de
scaune;
Realizarea unor chio şcuri din lemn, destinate expunerii unor produse de tip me şteşugăresc i artizanal.
Montarea unor panouri pe care putem aplica imagini de colorat cu tematic ă etnografic ă;
Montarea unui panou pentru fotografii cu imagini şi diverse decupaje.
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţ e tehnice ale construc ţiei in conformitate Cu
cerinţele functionale stabilite prin reglement ări tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare
Va fi stabilit In urma solutiilor care vor rezulta in urma studiului de fezabilitate.
d) număr estimat de utilizatori: 4.0007 an.
e) durata minimă de finicţionare, apreciat ă corespunzător destinatiei/functiunilor propuse:
Se preconizeaz ă o durată minimă de functionare de 10 ani pentru obiectivele propuse.
f) nevoi/solicitări functionale specifice:
Conform punctului c).
g) corelarea solu ţiilor tehnice cu condition ările urbanistice, de protec ţie a mediului si a
patrirnoniului zonă protejat ă:
Corelare cu condition ările urbanistice: aspectul amenaj ărilor va fu astfel controlat, luck s ă
păstreze nivelul de calitate artistic ă şi tehnică relativă manifestată in clădirile existente.

Corelare cu condition ările de protectie a mediului
Asigurarea protecţiei mediului inconjurător se realizeaz ă prin interzicerea urm ătoarelor activit ăţi:
• evacuarea in atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglement ările
specifice;
• aiunearea sau depozitarea de şeurilor menajere in afara amplasamentelor autorizate;
• producerea de zgomote şi vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legate.

Protectia aerului
In perioada de execuţ ie vor fi generate in aer emisii nesemnificative, de la autovehiculele utilizate
pentru transportul materialelor i utilajlele/ unelte utilizate pentru punerea in oper ă a materialelor.
În perioada de operare nu vor fi generate emisii in acr, nu vor fi generate zgomot şi vibraţii.

Protectia apei $i solului
În perioada de execu ţ ie nu vor fi folosite substante chimice sau periculoase, de aceea se
preconizează că nu va exista impact asupra solului sau a apelor. in perioada de operare vor E
generate ape uzate menajere, care vor fi deversate in re ţeaua de eanalizare menajer ă existentă.
Evacuarea de şeurilor şi a gunoaielor
Conform prevederilor HG 856/2002 privind eviden ţa gestiunii deş eurilor i pentru aprobarea listei
cuprinzănd deşeurile, inclusiv deş eurile periculoase, antreprenorul lucr ării va incheia un contract cu
o firma specializat ă care va asigura transportul i valorificarea de şeurilor prin operatori autorizati.
Modul de gospodărire a de şeurilor in perioada de executie:
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• deşeurile menajere vor fi colectate in interiorul organiz ării de şantier In Joe special de depozitare
şi separate in containere tip pubel ă;
• deş eurile reciclabile precum cele din portelan, font ă , metalice, materiale plastice, hartie şi carton
(ambalaje) vor fi colectate selectiv şi se vor depozita temporar in cadrul organiz ării de şantier, fiind
valorificate ulterior prin unit ăti specializate.
Pentru reducerea ş i evitarea gener ării unor tipuri de deşeuri in perioada de execu ţie a lucrărilor vor
fi luate măsuri precum:
• mentinerea utilajelor i mijloacelor de transport in stare bun ă de funcţionare, avand reviziile
tehnice i schimburile de ulei efectuate in ateliere specializate. in perioada de operare vor fi
generate doar de şeuri menajere, care vor fi depozitate în pubele din PVC pan ă la preluarea de care
furnizorul de servicii de salubritate.
Corelare cu condition ările de protectie a patrimoniului
Nu este cazul.
h) stabilirea unor criterii dare in vederea solution ării nevoii beneficiarului:
Structură dimensionată corespunz ător, tinandu-se seama de teren, importanta constructiei,
pozitionare. Date fiind amplasarea in imediata apropiere de centrul ora şului, invecinarea cu sediile
Prefecturii, Consiliului Judetean Ialomita i Prim ăriei, precum şi accesul facil atat cu mijloacele de
transport in comun cat i pe jos, Muzeul Judetean Ialomita intrune şte toate conditiile pentru a fi
recunoscut drept institutie cultural ă de referinţă. Alături de functiunea sa ştiintifică i educativ ă, Muzeul
Judetean Talomita dore şte să devină un centru important in desfa şurarea activit ătilor culturale,
transformand astfel timpul petrecut aici intr-o experient ă unică.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile cc rezultă din aplicarea acestuia:
La elaborarea documentatiei tehnice de proiectare, se vor respecta cerin ţele actelor legislative in
vigoare in domeniul constructiilor, enumerate neexhaustiv in continuare:
D Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu complet ările i modific ările ulterioare;
Legea 50/1991 privind autorizarea lucr ărilor de constructii, republicat ă, cu completările şi
modificările ulterioare;
D Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
• HG 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
• Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
• HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001;
D HG 492/2018 pentru aprobarea Regularnentului privind controlul de stat al calit ătii in
constnictii;
• HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucr ărilor de constructii
instalatii aferente acestora, modificat ă prin HG 343/ 2017;
H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi
expertizarea tehnic ă a proiectelor, expertizarea tehnic ă a execuţiei lucrărilor şi a constructiilor,
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate;
• alte acte normative in vigoare.

Intocmit,
Consilier juridic
Sit ona Store
-
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REFERAT DE APROBA.RE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea Temei de proiectare aferent
obiectivului de investi ţii "Reorganizare incintei muzeu"

.2021

ă

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se propune
aprobarea Temei de proiectare aferentd obiectivului de investitii -Reorganizare incintd tnuzeu".
In cortformitate Cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hoteireirea de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile yi complete:wile
ulterioare, "tema de proiectare exprimă intentiile investitionale si nevoile fun ctionale ale
beneficiarului investiţiei, eviclentiate in nota conceptuald, determindnd conceptia de realizare
obiectivului de investi ţii, in fitncţie de condition ările tehnice, urban istice generale ale
amplasamentului, de protectie a mediului natural si a pcttrimoniului cultural sau alte conditiondri
specifice obiectivului de investitii". Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit şi un model
cadru, prey eizut in anexa nr. 2 la Hotcirdrea de Guvern nr. 907/2016.
Totodată, "elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate on a
documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii este conditioncitei de aprobctrea prectlabild de
către beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare", Pentru obiectivul în
cauzet a fost aprobatd Nota conceptuală
Obiectivul de investitii are destinatia de curte interioara a Muzeului Judelean Ialomiţa,
aveindfunctiune de zond de clesfeisurare a activit ăţilor culturale ,ş i pedagogie muzeald.
Imp lementarea acestui proiect propune reabilitarea yi amenajarea curtii inuzeului prin
refacerea ale ilor şi a s_paţ iilor verzi, amenaj area peisagisticei a zonei, in vederect includerii in
circuite turistice culturale, cdt i pentru diversificarea tipului de activiteiti culturcde desfetsurate
pen tru grupuri tintei cdt mai diverse. Rezultatul asteptat In urma realizănii obiectivului de investitii
constd in cresterea interesului pen tru patrimoniul natural si cultural, dezvoltarea sectorului turistic
prin imbun ăteitirea accesibilitaţii turistilor la obiectivele culturale yi isto rice,
Constatând că sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliulni
Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma si continutul prezentate in proiect.

R eda eta
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Raport
la proiectul de hotărdre privind aprobarea Temei de Proiectare pentru obiectiv0 de investiţii
„Reorganizare ineint ă Muzeu"
Valorifacarea institu ţiilor de eultură din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa
reprezintă una dintre ptiorit ătile institu ţiei, intrucAt se dore şte cresterea interesului locuitorilor
judeţului pentru patrimoniul cultural, imbunătăţirea aceesibilităţii turistilor la obiectivele
culturale i istorice şi nu in ultimul rănd minimizarea efectelor polu ării mediului prin
crearea/reabilitarea de spaţii verzi.
Astfel, Muzeul Judeţean Ialomiţa a identifieat oportunitatea reorganiz ării incintei
muzeului in vederea atingerii obiectivelor mai sus enunţate dar si în vederea reafirm ării
muzeului in spaţiul urban prin revalorizarea cl ădirii i ereşterea calit ăţii serviciilor culturale
oferite.
Terenul pe care se va realiza investi ţia se află in domeniul public al Judeţului Ialomiţa,
iar imobilul este in patrimoniul Judetului din 27 deeembrie 2001, potrivit Hot ărfirii de Guvern
nr.1353

Date privind imobilul: Este situat in intravilanul Municipiului Slobozia, str.Matei
Basarab, nr.30 cu urm ătoarele caracteristici telmiee:

-

Sediul muzeului este alc ătuit din două corpuri, A şi B unite printr-un hal de trecere,
avand suprafaţa de 751 mp;
1 construcţie anexă ( garaj) — 20 nap;
1 construcţie anexă — 25 mp;
lncinta muzeului ( curte) — 3323 mp.

Luerări propuse in eadrul obiectivului de investiţii: „Reorganizare incint ă Muzeu":
Amenajarea curtii Muzeului prin lucr ări de peisagistică, lucrări decorative si de
imprejmuire a incintei. De asemenea se vor realiza trotuare, pavaje, alei, planta ţii si mobilier de
exterior. Sc doreşte reamenaj area zonei verzi cu st ălpi de iluminat, realizarea unui spaţiu

expozitional şi a unei hărţi interactive cu monumente istorice i sitai arheologice din Judetul
Ialomita. Tot in cadrul acestui obiectiv de investi ţii se vor realiza: panou digital pentru
informarea vizitatorilor, spatiu tip teras ă pentru desfăşurarea activitătilor cu publicul.
Având in vedere:
Adresa Muzeului Jud. Ialomita inregistrat ă la Consiliul Tudeţean Ialomita cu
nr.24617/ 2021-H din 15.10.2021, prin care transmite Nota Conceptual ă privind
obiectivul de investi ţii „Reorganizare incint ă muzeu";
Hotărărea nr. 907/29,11.2016 privind etapele de elaborate şi conţinutul-cadra al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;
Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterio are;
Prevederile art.173, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 pr-ivind Codul
administrativ, Cu modific ările şi complet ările ulterioare;
Propunem Consiliului Judeţean Ialomita aprobarea Temei de Proiectare pentru
obiectivul de investitii „Reorganizare incint ă muzeu".
În vederea derul ării cu celeritate a procedurilor instituite de H.G 907/2016, propunem
plenului autoritatii deliberative s ă imputerniceasc ă Preşedintele Consiliului Jude ţean Ialomita
să reactualizeze prin dispozitie, on de ate on este nevoie, continutul Notei Conceptuale.
Anexăm prezentului raport Tema de Proiectare pentru obiectiv -ul de investi ţii
„Reorganizare incint ă muzeu";

Director Executiv
Cristian VLAD

