
Anexa  h Hotă rarea Consiliului Judefean Ialomita 
nr. 	din  Ze ■ 	.- 2021 

SE APROBĂ , 
PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

NOTĂ  CONCEPTLTALĂ  

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii: „ Reorganizare incint ă  muzeu" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

Pre ş edintele Consiljului Judetean Ialomi ţa 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
MUZEUL JUDETEAN IALOMITA 
1.4. Beneficiarul investitiei: 
MUZEUL JUDETEAN IALOMITA 
2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1. Scurtă  prezentare privind: 
a) deficienţ e ale situatiei actuale; 

Curtea muzeului nu a benefjciat de o amenajare peisagistic ă , jar imprejmuirea realizat ă  
in urrn ă  cu 40 de ani are un aspect inestetic, fund deteriorat ă . 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 
Rezultatul a ş teptat in urma realiz ă rii obiectivului de investitii: 
- cre ş terea interesului pentru patrimoniului natural ş i cultural; 
- dezvoltarea sectorului turistic prin imbun ă tăţ irea accesibilit ăţ ii turi ş tilor la obiectivele 
culturale ş i istorice 
- func ţ ia de recreere si agrernent, functie cultural ă , func ţ ie estetic ă , 

minimizarea efectelor polu ă rii rnediului prin crearea/reabilitarea de spaţ ii verzi 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivuluj de investitii: 
Nu este cazul. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investitii cu acelea ş i func ţ iuni sau functiuni 
similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii neeesit ăţ ii 
realiză rii obiectivului de investitii propus 
Muzeul National al Agriculturii. 

2.3. Existenţ a, după  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 investitii propus. 
Nu este cazul. 
2.4. Existenta, după  car, a unor acorduri internationale ale statului care oblig ă  partea romană  

la realizarea obiectivului de investitii 
Nu este cazul 
2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea 

- reafirmarea muzeului in spatiul urban contemporan prin revalorizarea cladirii si printr-o 
erestere calitativa a serviciilor culturale oferite de institutie. 
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- promovarea patrimoniului cultural local ş i a imaginii Judetului Ialomita 
3. Estimarea suportabilit ă tii investitiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivuluj de investitii, lu ă ndu-se  in  
considerare, dup ă  caz: 

- costurile de administrare sj intretinere a obiectiv-ului. 
- costurile 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  realiză rii investitiei va rezulta in urma elabor ă rii studjului de fezabilitate. 

3.2. Estirnarea cheltuielilor pentru proieetarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investi ţ ie, precum si pentru elaborarea altor studii de 
specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare 
penttu ob ţ inerea avizelor, autorizatiilor ş i acordurilor prev ă zute de loge: 

Elaborare documentalie tehnico-economic ă  - faza proiect Studiu de fezabilitate 60.000 lei 

Elaborare documenta ţ ii tebnico-econornice - proiect pentru autorizarea lucr ă rilor 
de construire (P.A.C.), Project Tehnic si detalii de executie (PTE, DE), docurnentatii pentru 
avize/acorduri, verificare project: 90.000 lei 

Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii: 10.000 lei 

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantă rii 
nerambursabile se va mentjona programul operational/axa corespunz ă toare, identificat ă ): 

Bugetul propriu al Jude ţului Ialomita 

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnie al terenului si/sau  at 
constructiei existente 
Terenul pe care va fi efectuat ă  jnvestitia se află  in domeniul public al Judetului Ialomita. 

5. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obieetivului de investitii: 

a) deserierea suceint ă  a  amplasamentuluj/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan): 

Amplasamentul propus pentru arnenajare este situat in intravilanul localit ă tii Slobozia, strada 
Matei Basarab, nr. 30. Imobilul este inseris  hi CE  Bi.  3371 Slobozia„ suprafata din acte 3.985 m2, 
suprafa ţa mă surat ă  3323 m2, categoria de folosintă  curti constructii. Terenul este situat In intravilan, 
se afl ă  in domeniul public al judetului Ialomita, Cu  notarea dreptului de administrare  hi  favoarea 
Muzeului Judetean Ialomi ţ a, avănd func ţ iunea de curte a Muzeului Judetean Ialomita. 

b) relatiile  on zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acees posibile; 
Vecină tă ti: 
Nord: Bulevardul Matei Basarab, 
Sud: imobil D.G.A.S.P.C. 
Est: Ansamblul 48 de apartamente, 
Vest: Bloc D3. 
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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) partieularit ăţ i de relief; 
Terenul destinat viitorului obiectiv de investitii este plan, fara denivelari importante de de 

teren, este stabil si nu prezinta pericol de alunecare sau alte degradari cc ar putea duce la 
pierderea stabilitatii lui. 

e) nivel de echipare tebnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor 
In zona propusa pentru viitorul obiectiv exista surse de apa, energie electrica, gaze naturale si 

comunicatii 

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 
mă sura in care pot fi identificate; 

Nu există  re ţ ele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament. 
g) posibile obliga ţ ii de servitute; 

Nu este cazul. 

h) condi ţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sisteinul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in amplasarnent, asupra c ă rora se vor face luer ă ri de intervenţ ii, după  caz; 

Nu este cazul. 

I) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic generallplan 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 invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone 
protej ate. 

Nu este cazul. 

6. Descrierea succint ă  a obiectivului de investi ţ ii propus, din pullet de vedere tehnic ş i 
functional: 

a)destinatie ş i .funcţ iuni; 
Obiectivul de investitii are destinatia de elute interioara a Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a, avand 
functiune de zonă  de desfă surare a activit ă tilor culturale ş i pedagogic muzeal ă . 
b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specific; preconizate; 
Reabilitarea ş i amenaj  area curtii muzeului prin refacerea aleilor ş i a spa ţ iilor verzi, amenaj area 

peisagistic ă  a zonei, in vederea includerii in circuite turistice cultural; cat ş i pentru diversificarea 
tipului de activită ti culturale desfă surate pentru grupuri tint ă  e ă t mai diverse. 

c) durata minimă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunză tor destinatiei/functiunilor propuse; 
Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice in vigoare. 
d) nevoi/solicită ri func ţ ionale specifice. 
Functionalitate pe toat ă  perioada anului. 
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7. Justificarea neeesit ă tii elabordrii, dupd caz, a: 
- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor rnajore de investiţ ii: 

Nu este cazu.1; 

- expertizei tehnice si, dupd 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 cazu.l. 

--unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si 
pennisivită tile asociate Cu  obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente 
istorice sau in zone protejete: 

Nu este cazul. 

-studiu de fezabilitate,  into  cmit in baza unor studii de specialitate : 
a) studiu geotehnic - prin realizarea eatuia se identifica nivelul apei subterane Si  calitatea 
terenului de fundare; 
b) studiu topografic - al carui scop este determinaarea cotelor terenului Si  pozitionarea in plan 
pentru executarea obiectivului de investitii. 

Pentru obiectivul de investitii propus - "„Reorganizare incintă  muzeu", se va realize in 
prima etapa un studiu de fezabilitate, apoi docuinentatia pentru obinerea autorizatiei de 
construire, conform legislatiei in vigoare. Dupe obtinerea autorizatiei de construire se va 
realize proiectul tebnic, 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-cconoinice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, potrivit carora elaborarea studiului de fezabilitate este conditionata de 
aprobarea prealabila, de eatre beneficiartil investitiei, a notei conceptuale si a temei de 
proiectare, prevazute la art. 3 si 4 ale HG nr. 907/2016. 

Manager, 
Dr. Florin Vlad 

intocmit, 
Consilier juridic 

Si ona Store 
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