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PROJECT DE HOT4RARE NR. 	 
privind aprobarea Notei coneeptuale aferentd obieetivului de investitii 

"Construire bazii sportivd de interes judetean in Municipial Slobozia, judetul Ialomita" 

Consiliul Judeţ ean 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  0N-933  /2021 - it din  /9.11.2021 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean 1alomiţ a, 
Examindnd: 

(N °11') 

	

- Raportul de specialitate nr. 	/2021 - V din le  .11.2021 al Direcţ iei Investitii ş i 
Servicii Publice; 

Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.11.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturei; 

Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajctrea 
teritoriului, dezvoltare regionctlei, protecţ ict mediului ş i turism, 

In conform itate cu: 
- prevede  rile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Coch,d administrativ, cu modific ă rile si completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 5 alit?. (2) si anexa nr. I din Hotdreirea de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-econom ice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finantate din fonduri publice, cu modzjc ă rile ş i completetrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, at modificeirile ş i 
completdrile ulterioare; 

In  temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernulvi nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completă rile ulterioare, 

HOTA .  R15TE: 

Art.1 Se aprobei Notct conceptualei aferentd obiectivului de investitii -Construire hazel' 
sportivd de interes judeţ ean in Municipiul Slobozia, jude ţul prevetzut ă  în anexa care face 
parte integrantei din prezenta hotă rdre. 

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean lalomiţ a, sei 
modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale in cazul apari ţ iei unor modificeiri legislative 
sau al unor modificdri de ordin tehnic. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteirdre va fi 
comunicatd spre ducere la indeplinire Direcţ iei Investi ţ ii i Servicii Pub lice, .ş i, spre stiinţ d, 

Cod FP -07-02, E-d-2 veis.0 Judetean talomita 	 

10000i219 12  



Directiei Buget Finan ţ e ş i Instituţ iei Prefectului — Jude p4  Ialornita, urmand a fi publicatc7 pe site-ul 
Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a, secţ iunect "Monitorul Oficial  al  Judeţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomiţ a, 

Adrian Robert IONESCU 
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DIRECTIA INVESTITH  I SERVICH PUBLICE 

NOTĂ  CONCEPTUAL Ă  

1. Infonnatii generate privind obiectivul de investilii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: "Construire bază  sportivă  de interes jud ean in Muni-

cipiul Slobozia, Judetul Ialomita" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

PREFEDINTELE CONSILIULULUI JUDETEAN L4LOMITA / CONSILIUL JUDE-

TEAN IALOMITA 
1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) — Nu este cazul 
1.4, Beneficiarul 

JUDETUL L4LOMITA 

2. Necesitatea ş i oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1. Scurt ă  prezentare privind: 
a) deficiente ale situatiei actuale; 

Sportul reprezint ă  o investitie in viitor, r ă spunde provoc ă rilor, aduce o altemativ ă  in fala ten-
taţ iilor societ ăţ ii modeme, spore* numă rul de practican ţ i ş i reprezint ă  baza de selectie a inaltei per-
forma*, În  perspectiva promov ă rii activită tilor sportive atat la nivel local, national si chiar interna-
tional, Judetul Ialomita  îi  propune s ă  devină  un pal al sportului prin crearea unei baze sportive mo-

deme, cu teren de fotbal sintetic omologat FIFA. 
În sezonul rece si in perioadele ploioase echipele de folbal din judetul Ialomila nu au unde să  

se antreneze deoarece  flu  există  nici wi teren sintetic de dimensiuni competi ţ ionale.  În  aceste perioa-

de echipa de seniori din Liga a II-a Unirea Slobozia precum  i  echipele de juniori (U19, U17, U15) 

se deplaseaz ă  in alte locaţ ii pentru antrenamente  i  cantonamente, 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 
Crearea unei infrastructuri sportive de calitate ş i a unei culturi a sportului prin unitate, solida-

ritate, etic ă  ş i excelenp reprezint ă  fundament pentru o popula ţ ie mai s ă nă toas ă , pentru o integrare 

educaţ ională  ş i social ă  eficientă  i  este, de asemenea, baz ă  de selectie pentru sportul de performant ă . 

Fundamentat pe o viziune pc termen lung, Consiliul Jude-lean Ialomi ţ a îş i propune s ă  continue si să  
susţ ină  prin  once  mijloace dezvoltarea activit ăţ ii fizice ş i a sportului. Prin construirea acestei baze 

sportive va ere ş te  i  interesul tinerei generatii pentru activit ăţ ile sportive competitionale. Se unnă -

re ş te de asemenea  i  crearea unor condilii de calitate pentm practicarea fotbalului. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivalui de investitii. 

Nerealizarea obiectivului de investitii va conduce la utilizarea actualului teren de fotbal din 
incinta Stadionului Municipal pentru antrenamentele echipelor din judeţ , lucru care va duce la degra-

darea accentuat ă  acestuia ş i imposibilitatea desfăş ură rii meciurilor din Liga a II-a. 



2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investi ţ ii cu acelea ş i funcţ iuni sau funcţ iuni similare 

cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii necesit ăţ ii realiz ă rii obiec-

tivului de investi ţ ii propus 
Proiectul "Construire baz ă  sportivă  de interes judeţ ean în Municipiul Slobozia, Jude ţullo-

miţ a" este primul de acest gen in zona respectiv ă . 
2.3. Existenţ a, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate 

prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investi ţ ii propus: 

Nu este cazul 
2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri interna ţ ionale ale statului care oblig ă  partea rom ă nă  la 

realizarea obiectivului de investi ţ ii 
Nu e cazul 

2.5.  Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investi ţ iei 
Prin realizarea obiectivului de investi ţ ii "Construire baz ă  sportiv ă  de interes jude ţ ean in Mu-

nicipiul Slobozia, Judeţ ul Ialomiţ a" se urmă re ş te dezvoltarea zonei i transformarea ei, in perspecti-
va promovă rii activit ăţ ilor sportive at ă t la nivel local, national ş i chiar international. 

3. Estim  area suportabilităţ ii investiţiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului de investi ţ ii, luă ndu-se in considerare, 

după  caz: 
- costurile unor investi ţ ii similare realizate; 

standarde de cost pentru investi ţ ii similare. 
Avă nd in vedere ea judeţ ul Ialomiţ a nu a mai derulat investi ţ ii de acest gen, la estimarea 

eheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului au fost luate in considerare costurile unor investi ţ ii similare. 

Valoarea estimat ă  a acestui obiectiv de investi ţ ii este de 2.500.000 lei cu TVA, 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a. documenta ţ iei tehnico-economice aferen-

te obiectivului de investi ţ ie, precurn ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate in fime ţ ie de spe-
cificul obiectivului de investi ţ ii, inclusiv cheltuielile necesare pentru ob ţ inerea avizelor, autoriza ţ ii-
lor si acordurilor prev ă zute de lege: 

- Studiu de fezabilitate - 40.000 lei cu TVA 
- Taxe pentru ob ţ inerea de avize, acorduri i autoriza ţ ii: 15.000 lei 

Verificare tehnic ă  documentaţ ii — 10,000 lei 
3.3. Surse identificate pentru fman ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finanţă rii nerambursabile se 

va menţ iona programul opera ţ ional/axa corespunz ă toare, identificat ă ) 
Finanţ area cheltuielilor estimate va fi asigurat ă  din fonduri proprii. 

4. Informaţ ii privind regimul juridic, economic $i tehnic al terenului 5i/sau al construcţ iei exis-

tente: 
Terenul pe care va fi construit ă  baza sportiv ă  aparţ ine domeniului public al judeţului Ialomi ţ a 

(H.C.J. Ialomi ţ a nr. 146/30.08,2021). 

5. Particularită ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivu-
lui de investiţ ii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a terenu-

lui, dimensiuni in plan); 
Baza sportiv ă  se va construi in Slobozia, stTada Poligonului, m -. 20, pe un teren în suprafa ţă  de 

15.300 mp. Baza sportiv ă  va conţ ine: 
- un teren de fotbal sintetie cu urm ă toarele dimensiuni: Lungime = 117 ml, l ăţ ime — 75,5 ml. 

Zona de protecţ ie perimetral ă  are lăţ imea de 3 ml pe laturile lungi ş i 6 ml pe laturile scurte. Marca- 



jele terenului vor fi conforme cu cerin ţ ele Regualmentului de func ţ ionare al Federaţ iei Romane de 
Fotbal. De asemenea baza sportiv ă  va fi prev ă zută  cu gradene pentru spectatori. Adjacent gradenelor 

vor exista  i  locuri pentru persoane  cu  dizabilităţ i locomotorii. 
- parcare, spa ţ ii pietonale, etc, 

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

Baza sportiv ă  are urmă toarele vecin ă t ăţ i: 
N — domeniul public UAT Slobozia 
S - domeniul public UAT Slobozia 

V — Drum De 437 
E - domenjul public UAT Slobozia 

c) surse de poluare existente in zonă ; 

Noxele ale autovehiculelor care eirculă  in  zon ă  
d) particularit ăţ i de relief; 

Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, fă ră  fenomene fizico-geologice de insta-

bilitate sau de degradare. 
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilităţ ilor; 

În zona propus ă  pentru viitorul obiectiv exist ă  surse de apă , energie electric ă , gaze naturale ş i 
comunicaţ ii existand posibilitatea  de  racordare ulterioar ă  la aceste utilit ăţ i. 

I)  existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ax  necesita relocare/protejare, in 
mă sura in care pot fi identificate; 

Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare  în  arnplasament care ar neeesita relocarea/protej area 
vor  ii  stabilite sj se va dispune sau nu relocarea sau protej  area  acestora prin avizele pe care Consiliul 

Jude ţ ean Ialomi ţ a in calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la furnizorii aferen ţ i. 

g) posibile obligaţ ii de servitute; 
Nu există . 

h) condiţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor con-
struc ţ ii existente in amplasarnent, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de intervenţ ii, dup ă  car;  

Condiţ ionă rile constructive vor fi stabiljte ulterior. 
i) reglementă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentaţ iilor de urbanism aprobate - plan 

urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Terenul este proprietatea public ă  a judeţ ului Ialomi ţ a 	Ialorniţ a nr. 146 130.08.2021) iar 

destinaţ ia acestuia este de teren de fotbal. 
j) existenţ a de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in zo-

na imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţ ionă rilor specifice  în  cazul existen ţ ei unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

6. Descrierea suecint4 a obiectivului de investilii propus, din punet de vedere tehnic ş i  functi-

onal: 
a) destinaţ ie si funcţ iuni; 

Construc ţ ia bazej sportive va respecta legisla ţ ia in vigoare  în  domeniul construc ţ iilor. 

Acţ iuni propuse in cadrul proiectului: 
• Lucră ri de proiectare ş i execuţ ie pentru: 

- teren de fotbal competi ţ ional, 
- graderie spectatori, parcare autoturisme, alei pjetonale, spa ţ ii verzi, etc. 

• Dotarea bazei sportive se va face cu echipamente specifice, moderne, de ultimă  genera ţ ie. 

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; 
Terenul de fotbal sintetic va avea urm ă toarele dimensiuni: Lungime = 117 m, lime = 75,5 

	 m Zona de paiteGţ ie_perimetrald_are_lAtimta de 3 m pe laturile lungi si 6 m pe laturile scurte. 



terenului vor fi conforme cu cerintele Regualmentului de func ţ ionare al Federa ţ iei Romă ne de Fat-

bal. 
c) durata minim ă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ ieiduncţ iunilor propuse; 

Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice în vigoare. 
d) nevoi/solieită ri func ţ ionale specifice. 
Funcţ ionarea pe toat ă  perioada 

7. Justificarea necesiteiţ ii elaboră rii, (Mpg caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investi ţ ii; 
- expertizei tehnice si, dup ă  caz, a auditului energetic on a altar studii de specialitate, audituri sau 

analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interven ţ iilor la construcţ ii existente; 

- unui studiu de fiindamentare a valorii resursei culturale referitoarc la restric ţ iile si permisivităţ ile 

asociate Cu obiectivul de investi ţ ii, in cazul interventillor pe monumente istorice sau in zone prate-

jate. —Nu este cazul 

Pentru obiectivul de irwestiţ ii „CONSTRUIRE BAZ4 SPORTIV4 DE INTERES JUDE-

TEAN IN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA" se va realiza un studiu de feza-
bilitate (SF), studii de specialitate (studiu geotehnic, studiu topografic), documenta ţ ii pentni ob ţ i-
nerea autoriza ţ iei de construire conform legisla ţ iel in vigoare. Dup ă  obtinerea autoriza ţ iei de constru-

ire se va realiza proiectul tehnic in vederea execu ţ iei lucră rilor. 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectui de bot ă r ă re privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investifii 

"Construire baz ă  sportiv ă  de interes jude ţ ean in Munieipiul Slobozia, judelul Ialomita" 

Prin  pro iectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune spre apro bare Nota conceptuald 
aferentet obiectivului de investitii "Construire bazei sportivei de interes judetean în Municipiul 
Slobozia, judettil Ialomita". 

In conformitate cu prevederile art. 5 aim. (2) din Hotdreirea de Guvern nr. 90772016 privind 
etapele de elabontre ş i conţ inutul-cadru al docurnentafiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investifii finan ţ ate din fonduri publice, cu rnodificeirile ş i completdrile 
idterioare, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupei caz, a studiului de fezabilitate on a 
documentatiei de avizare a lucreirilor de interventii este condiţ ionatet de aprobarea prealabild de 
ccitre beneficiarul investitiei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1) si (2) cd aceluiasi act normativ, Nota conceptuald este o dociunentatie 
intocrnitei în scopul justificeirii necesildfii ş i oportuniteiţ ii realizdrii unui obiectiv de investipi, 
finanţat total sau parţ ial din fonduri pub lice, prin intermediid cetreia se evidenţ iazd datele 
prelirninare necesare implementdrii obiectividui de investiţ ii propus si se prezinid informaţ ii cu 
privire la estimarea suportabilită tii investi ţ iei pub/ice. Pentru intoctnirea acesteia, legiuitorul a 
stab tilt ş i tin model cadru, care este preveizut in anexa nr, 1 la Hoteirdrea de Guvern nr. 907/2016. 

Crearea unei infrastructuri sportive de calitate ş i a unei culturi a sportului prin imitate, 
solidaritctte, eticei ş i excelen ţă  reprezintei fundamentul pentru o populatie mat seincitoasd, pentru o 
integrare educationald ş i sociald ş i este, de asernenea, baza de selectie pentru sportul de 
perfortnantet. 

Obiectivul general il constitute dezvoltarea zonei i transformarea ei, in perspecti-va 
promovdrii activiteitilor sportive at& la nivel local, national i chiar international. 

Prin Nota conceptuald se estimeazd ludnd în considerare costurile unor investitii similare cd 
valoarect investitlei este de 2.500.000 lei cu TVA, finantarea lucreirilor realizandu-se din bugetul 
judetului lalornita. 

In Raportul directiei de specialitate sunt detaliate ş i celelalte as_pecte de naturei 
tehnico-economicd necesare sustinerii proiectului de hotdr dre. 

Constateind cei stint indeplinite condifide de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomifct adoptarea hotdreirii înjbrma ş i confinutul prezentate în proiect. 

 

Cons Jul Jude ean lalomita 

	ill  111111111111111 	 
10000121914 

Redactat, 
Tadorache Emilia 
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RAPORT 
proiectul de hottirlire privind aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de 
investitii "Construire baz ă  sportivii de interes judelean in Municipiul Slobozia, 

Judeţ ul Ialotnita" 

Sportul reprezintă  o investitie in viitor, reispunde provoc ă rilor, aduce o alterna-
tivă  in fata tentatillor societă tii rnoderne, sporeste numă rul de practical* si reprezin-
tă  baza de selectie a inaltei performante. in perspectiva promov ă rii activită tilor spor-
tive ateit la nivel local, national si chiar international, Judetul Ialomita îi propune să  
devin ă  un pol al sportului prin crearea unei haze sportive moderne, Cu teren de fotbal 
sintetic, omologat FIFA, modern, la standarde europene. 

În sezonul rece si in perioadele ploioase echipele de folbal din judetul Icdomita 
nu au unde să  se antreneze deoarece nu există  nici un teren sin tetic de dimensiuni 
competitionale. in aceste perioade echipa de seniori din Liga a II-a A.F.0 Unirea 
Slob ozia precum ş  i echipele de Jun ion (U19, U17, U15, U13, Ul 1, U9) se deplaseaz ă  
in alte locatii pentru antrenamente ş i cantonamente. 

Crearea unei infrastructuri sportive de calitate ş i a unei culturi a sportului prin 
unitate, solidaritate, etică  i exceknt ă  reprezintă  fundament pentru o populatie mai 
să nă toasă , pentru o integrare educatională  ş i socială  eficient ă  i este, de asemenea, 
bază  de selectie pentru sportul de performang Fundamentat pe o viziune pe term en 
lung, Consiliul Judelean Ialomita îş i propune să  continue si să  sustină  prin orice  m źJ-
loace dezvoltarea activită tii fizice si a sportului. Prin cons truirea acestei baze sportive 
va creste cu sigurantă  ş i interesul tinerei generatii pentru activită tile sportive compe-
titionale. 

Obiectivul de investitii se va finanta de la Bugetul Local. 
De asemenea, conform Hot ă rdrii nr. 907729.11.2016 elaborarea documental"-

/ion tehnico-economice este conditionat ă  de elaborarea prealabilă  de că tre beneficia-
rul investitiei a notei conceptuale. Nota con ceptuală  reprezintă  documentatia intoc-
mită  de beneficiarul investitiei in scopul justific ă ri necesită tii i oportunită tii realiză rii 
unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri pub/ice. 

Cons' ul Judetean lalomita 



Astfel,  pen tru obiectivele noi de investitii este necesară  elaborarea si aprobarea 
notei conceptuale care evidentiază  datele preliminare necesare implementă rii obiecti-
vului de investitii propus si prezint ă  informatii cu privire la estimarea suportabilită tii 
investitiei pub/ice. 

In vederea derulă rii cu celeritate a pro cedurilor instituite de HG 907/29.11. 
2016, prop unem plenului autoritatii deliberative să  fmputernicease ă  presedintele Con-
siliului Judelean Ialomita să  reactualizeze prin dispozitie, on de cc2te on este nevoie, 
continutul notei conceptuale. 

Avand în vedere prevederile Legii 273/2006 a finantelor pub/ice locale ş i ale 
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile si completă rile ulte-
rioare, propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea Notei Conceptuale pen tru 
obiectivul de investitii: "Construire bazd sportivei de interes judetean in Municipiul 
Slobozia, Judetul Ialomita" 

Director Executiv 
Cristian VLAD 

Î!R& Sorin Andreescu 
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