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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Notei conceptuale aferent6 oblectivului de investitii 

"Clew:lire multifunctionaki pentru sustinerea activitatii Spitalului Judetean de Urgentir Slobozia" 

Consiliul Judetean 
Avă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. t,29%11;49  /2021 - 	din 40.12.2021 al Pre5edintelui Consiliului 

Juderean 
Examinand: 

Raportul de specialitate nr. 1946-12021  -  14  din '3.12.2021 al Directiei Investirii 5i 
Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	12021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare 5i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului 5i turism, 

În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3)/it. D din Ordonanra de Urgenr ă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 
prevederile art. 1 ann. (2) lit, a), art. 3, art. 5 arin. (2) 51 anexa nr. 1 din Hot ă direa de 

Guvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentariilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii final -it-ate din fonduri pub/ice, cu 
modifică  rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile 5i 
completă  rile ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perloada 2009-2013, cu orizont 2013-2020; 
Tn temeiul art. 196 ann. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenra a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile 5i cornplet ă  rile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă  Nota conceptual6 aferentă  obiectivului de investirii "Cl ă dire 
multifuncrională  pen tru susrinerea activit ă ril Spitalului Juderean de Urgenr ă  Sloboziag, prevă zută  în  
onexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă ră re. 
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Art.2 Se i'mputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Juderean lalomita, s ă  
modifice prin dispozitle continutul Notei conceptuale rt .) cazul aparitlei unor modific ă ri legislative 
sau al unor modific ă ri de ordin tehnic. 

Ar1.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalorni ţ a, prezenta hoteir ă re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directlei Investitii si Servicii Pub/ice, si, spre stiint ă , Direcţ iei 
Buget Finante ş i Institu ţ iei Prefectului Judetul ĺaiomiţa, urm ă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomită  - Sectiunea "Monitorul Of/dal al Judeplui". 

PRE$ED1NTE 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 

ADRIAN - ROBERT IONESCU 

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0 
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APROBAT, 
PREŞ EDINTE 

MARIAN AVEL 

NOTÂ CONCEPTUAla 

1. Informaţ ii generale privind obiectivul de investi ţ il propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: 
„Clă dire multifuncţ ională  pentru sus ţ inerea activit ăţ ii Spitalului Jude ţ ean de 
Urgen ţă  Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Presedintele Consiliului Judetean Ialomita 

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

1.4. Beneficiarul investitiei: 
Judetul Talomita 

2. Necesitatea ş i oportunitatea obiectivului de investiţ ii propus 

2.1. Seurtd prezentare privind: 

a) deficiente ale situatiei actuale; 

Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia, este o unitate sanitar ă  public ă  cu personalitate juridic ă  
care asigură  permanent asistentd medicaid preventiv ă , curativ ă  si recuperatorie pentru o 
populatie de 274.148 locuitori ai judetului Ialomita, in mod direct pentru pacientii arondati 
municipiului Slobozia (48.241 iocuitori populatie stabil ă ) si preia cazurile cc dep ă sese 
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competenta spitalelor teritoriale din restul judetului: Ţă ndă rei, Urziceni, Fete ş ti (ora ş e care 
cumuleaz ă  o populatie de 7L642 locuitori). 

Spitalul Judetean de Urge* Slobozia a fost dat in folosinfă  in antil 1967. 
În prezent spatiile in care se acord ă  servicii medicale sunt degradate ş i nu mai prezint ă  

sigurant ă  in exploatare, jar uzura echipamentelor existente este vizibil ă  i infiuenteaz ă  intr-un 
mod negativ desfăş urarea aetului medical. 

Aderarea Romaniei la Uniunea European ă  a fă cut ea starea de s ă nă tate ş i serviciile sanitare 
oferite la nivelul tă rilor rnembre ale UE s ă  devină  cadru de referin ţă  ş i pentru cet ă tenii din 
Romania. Modernizarea ş i eficientizarea sectorului sanitar din ţ ara noastr ă , incepute odată  cu 
adoptarea Legii nr. 95/2006 cu modific ă ri si comp1et ă ri ulterioare privind reforma in domeniul 
să nă tă tii, au avut ca obiectiv alinierea sistemul sanitar la nivelul performantelor inregistrate in 
alte ţă ri. Reformarea coneeptual ă , financiar ă  ş i managerial ă  a sistemului sanitar s-a dovedit a 
avea un traseu lung ş i anevoios. in ciuda strategiilor elaborate la nivel national ş i regional, 
sistemul sanitar continu ă  s ă  se confrunte cu probleme grave a e ă ror rezolvare depinde intr-o 
mare mă sură  de alocarea unor importante resurse finaneiare. 

b) efectul pozitiv previzionat prin  real izarea obiectivului de investi ţ ii; 

Judetul Ialomita a identificat necesitatea i oportunitatea construirii in caclrul Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia a unei Clă diri nudtifunc ţ ionale care s ă  remedieze deficientele de 
functionare a acestuia. 

Aceast ă  cl ă dire urmeaz ă  s ă  fie amplasat ă  in locul actualei Centrale termice care va fl 
demolată , actuala cl ă dire nu mai indepline ş te conditiile de Securitate ş i igienă  necesare unei 
bune function ă ri. 

Se intentioneaz ă  realizarea unei cl ă diri eu regimul de ină ltime: - H P + 8E; 
Amprenta la sol va fi de aproximativ: Ac = 900 m2 ; 
Sprafata total construit ă  va fi de aproximativ: St = 8.100 m 2 ; 

Prin constniirea acestei Cl ă diri multifunetionale care va cuprinde Central ă  termic ă , Bloc 
alimentar, Sp ă lă torie, Parc ă ri auto, Spatii administrative, Spatii de loeuit pentru medici ş i 
rezidenti, Sal ă  de conferinte, Heliport pe teras ă , se va asigura independenta functional ă  a 
Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia. 

Investitia propus ă  reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a cleficientelor existente in cadrul 
Spitalului Judetean Ialomita i va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea aeestora la noile cerinte cat ş i pentru obtinerea Autorizatiei de fiinctionare. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investitii: 

Nerealizarea obiectivului de investitii va conduce la necesitatea realiz ă rii a mai multor 
clă diri independente pentru asigurarea spatiilor necesare function ă rii tuturor obiectivelor cc se 
intentioneaz ă  s ă  fie comasate in aceast ă  Clă dire multifunctional ă  din cadrul Spitalului Judetcan 
Urgenţă  Slobozia. 



2,2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investitii cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare cu obiectiv -ul de investitii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii 
necesităţ ii realiz ă rii obiectivului de investitii propus: 

In momentul de fa ţă  nu exist ă  în zonă  objective de investiti cu acelea ş i functiuni sau 
funetiuni similare. 

2.3. Existenţ a, după  caz, a unei strategii, a nnui 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: 

Strategia de dezvoltare a jude ţului Ialomita in perioada 2014 — 2020 privind modemizarea 
ş i dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivelul jude ţului. 

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

Nu este caul; 

2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investi ţ iei: 

Prin construirea acestei Cl ă diri multifanctionale care va cuprin.de Central ă  tennic ă , Bloc 
alimentar, Sp ă l ă torie, Parc ă ri auto, Spatii administrative, Spatii de locuit pentru medici ş i 
rezidenti, Sal ă  de conferinţ e, Heliport pe teras ă , se va asigura independenta functional ă  a 
Spitalului Judelean de Urge* Slobozia. 

3.Estimarea suportabilit ăţ ii investiţ iei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia objectivului de investitii, luandu-se in considerare, 
dup ă  caz: 

- costurile de administrare ş i intretinere a obiectivului; 
- costurile pentru investi ţ ii similar;. 

Valoarea estiinat ă  a acestui obiectiv de jnvestitii este de 40.500,00 mu i lei ş i va fi stabilită  
după  elaborarea Studiului de fezabjlitate SF. 

3.2. Estimarea cheltuiefilor pentru proiectarea, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investi ţ ie Studiul de fezabilitate — SF , precum ş i pentru elaborarea altor 
studii de specialitate in functie de specifjcul obiectiv -ului de investitii, inclu.siv cheltuielile necesare 
pentru obtinerea avizelor, autorizatfilor ş i acordurilor prev ă zute de lege, pentru anul 2021: 

taxe, avize, autoriza ţ ii, valoare estimat ă : - 10.000 lei cu TVA; 
- elaborare Studiu de fezabilitate (SF), valoare estimat ă : — 150.000 lei cu TVA; 



3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finanţă rii nerambursabile 
se va menţ iona  pro  gramul opera ţ ional/axa corespunz ă to  are,  identificat ă ): 

Bugetul local al judeţ ului Ialomiţ a, alte surse care urmează  a fi identificate ş i atrase. 

4.Informaţ ii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al 
construcţ iel existente 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investitia se afl ă  în  domeniul public al Judeţului Ialomiţ a ş i 
se afl ă  în  incinta Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 

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

a) descrierea suecint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan); 

Lucră rile propuse a fi realizate vor fi  situate pe amplasamentul actualei Centrale termice 
aflat in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia str. Decebai, nr. 3. 

b) relaţ iile en zone invecinate, accesuri existente ş iisau c ă i de acces posibile; 

Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  este poziţ ionat  in  zona central ă  a municipiului Slobozia 
având accesibilitate direct prin că i de comunicaţ ii locale, jude ţ ene  i  naţ ionale. 

c) surse de poluare existente in zonă ; 

Nu există  activităţ i poluante, 

d) partieularit ăţ i de relief; 

Terenul pe care va  fî  amplasat obiectivul este plan, stabil, fă 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 posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor; 

Sc vor folosi  i  dezvolta re ţ elele edilitare existente. 

f) existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasarnent care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate; 

Nu exist  ă  reţ ele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament. 



g) posibile obligatii de servitute; 

Nu este cazul, 

h) condition ă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
construcţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interven ţ ii, dup ă  
eaz; 

Nu este cazul , 

i) reglementă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 

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

j) existenta de monumente istoriee/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condi ţ ionă rilor specifice in cazul existentei unor zone 
protej ate. 

Obiectivul de investitii propus nu este ineadrat in zone protejate. 

6.Descrierea succint ă  a obiectivului de investi ţ ii propus, din punct de vedere tehnic si 
functional: 

a) destinaţ ie ş i functiuni; 

Acest ă  Clă dire multifune ţ ională  va euprinde Central ă  termic ă , Bloc alimentar, Spa.Marie, 
Parcă ri auto, Spatii administrative, Spa ţ ii de locuit pentru medici ş i rezidenţ i, Sală  de conferin ţ e, 
Heliport pe teras ă . 

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

Aceast ă  clă dire urmeaz ă  s ă  fie amplasat ă  in locul aetualei Centrale termice care va fi 
demolată , intruc ă t actuala el ă dire nu mai indepline ş te condi ţ iile de securitate i igien ă  
necesare unei bune func ţ ionă ri. 

Regimul de ină lţ ime - H = P 8E; 
Amprenta la sal va fi de aproximativ Ac = 900 m 2 ; 
Sprafaţ a total construit ă  va fi de aproximativ St = 8.100 m 2 ; 

c) durata minim ă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Va fi stabilit ă  ulterior, prin normative specitice in vigoare. 



d) nevoi/solicit ă ri funcţ ionale specifice. 

Func ţ ionalitate pe toat ă  perioada anului. 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 

de 

intocmit: 
Florian PiRJOLEA 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de 
investiţ ii "Clă dire multifunc ţ ională  pentru sus ţ inerea activităţ ii Spitalului Jude ţ ean de 

Urgen ţă  Slobozia" 

Prin proiectul de hotă rei re supus dezbaterii se pro  pune spre aprobare Nota 
conceptuală  aferentă  obiectivului de investitii "Clă dire multifunctională  pentru sustinerea 
activită tii Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia". 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hota r6 rea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al document-Odor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupa caz„ a studiului de 
fezabilitate  on a documentOei de avizare a lucră rilor de interventii este conditionată  de 
aprobarea prealabil ă  de că tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1) ,si (2) al aceluiaş i act normativ,  Nato  conceptuală  este o 
documentatie întocrnită  in scopul justifică rii necesitatii ş i oportunită tii realiză rii unui obiectiv 
de investitii, finantat total sau partial din fonduri pub/ice, prin intermediul c ă reia se 
evidentiază  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului de investitii propus ş i se 
prezintă  informatii cu privire la estimarea suportabilită tii investitiei publice. Pentru 
intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit  i  un model cadru, care este prevă zut íń  anexa nr. 1 
la Hotă reirea de Guvern nr. 907/2016. 

Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, una din priorită ti o constituie modemizarea ş i dezvoltarea infrastructurii 
sanitare in vederea asigureirii de servicii medicale moderne  pen  tru locuitorii judetului. 

Obiectivul general constituie construirea unei clă diri, cu regimul de ină ltime P+8E, 
care sei remedieze deficientele de functionare existente  în  cadrul Spitalului Jude pan de 
Urgentet Slobozia intrucert aceast ă  nouă  constructie va cuprinde centrala termic ă , blocul 
alimentar, sp ă lă toria, spatli de parcare, spatii administrative, spOi de locuit  pen  tru medicii 
rezidenti, sea de conferinte, precum ş i Heliport pe terasa acestei 

Valoarea estimată  a acestui obiectiv de investitii este de 40.500,00 mii lei, ion  
finantarea va fi asigurat ă  din bugetul judetului lalomita sau alte surse de finantare atrase. 

Conalliul Judetean lalomIta 

111111[11M 



Prin proiectul de hotă reire se pro pune i man datarea Presedintelui Consiliului 
Judetean lalomita de a modifica/reactualiza prin dispozitie con ţ inutul Notei conceptuale, in 
func ţ le de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altar cauze justifjcabile. 

Tn Raportul directiei de specialitate sunt detaliate aspectele de natură  tehnico- 
economică  necesare sustinerii projectului de hotă rare. 

Constată nd  có sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita ado ptarea hot ă reirii in forma si continutul prezentate in 
project. 

Redact at, 
Hairnana Ana-Maria 
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RAPORT 
la proieetul de hot ă ră re privind aprobarea Notei coneeptuale aferent ă  oblectivului de 

investitii: "Cl ă dire multifunctional ă  pentru sustinerea activit ă tii Spitalului Judetean de 
Urgentă  Slobozia" 

Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţ ului Ialomiţ a in perioada 2014 — 2020, una 
dintre priorit ăţ ile Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a o constituie modemizarea ş i dezvoltarea 
infrastructurii sanitare pentru asigurarea de servicii rnedicale modeme pentru locuitorii 
judeţ ului Ialomiţ a„ iar o componentă  a acestei direc ţ ii o constituie ş i cre ş terea calit ăţ ii 
serviciilor medicale asigurate de Spitalul Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia. 

Prin Nota conceptual ă , propunem construirea unei Clă diri multifunctionale care s ă  
remedieze deficien ţ ele de fune ţ ionare a Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia. 

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

Judeţ ul Ialomiţ a a identificat necesitatea ş i oportunitatea construirii in cadrul Spitalului 
Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia a unei Clă diri multiftmetionale care s ă  remedieze deficien ţ ele 
de funeţ ionare a acestuia. 

Aceast ă  clă dire urmeazd s ă  fie amplasat ă  in locul actualei Centrale termice care va fi 
demolat ă , actuala cl ă dire nu mai indepline ş te condi ţ iile de Seeuritate ş i igienă  necesare unei 
bune fu.nc ţ ionă ri. 

Sc intenţ ioneaz ă  realizarea unei cl ă diri cu regimul de in ă lţ ime: H = P + 8E; 
Amprenta la so l va fi de aproximativ: Ac = 900 m 2 ; 
Sprafaţ a total construit ă  va fi de aproximativ: St = 8.100 m2 ; 

Prin construirea acestei Cl ă diri multifunc ţ ionale care va cuprinde Central ă  termid, Bloc 
alimentar, Sp ă l ă torie, Pare ă ri auto, Spa ţ ii administrative, Spaţ ii de locuit pentru medici ş i 
reziden ţ i, Sald de conferin ţe, Heliport pe teras ă , se va asigura independen ţ a func ţ ional ă  a 
Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia. 

Investi ţ ia propus ă  reprezintă  o oportunitate de rezolvare a deficien ţ elor existente in eadml 
Spitalului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i vii neeesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile coil* cat ş i pentru ob ţ inerea Autoriza ţ iei de func ţ ionare. 

Conform Hotă ră rii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-eadru 
al documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proieetelor de invesfi ţ ii finan ţ ate 
din fonduri public; elaborarea documenta ţ iilor tehnico-economice este condi ţ ionată  de 
elaborarea prealabil ă  de care beneficiarul investi ţ iei a note'. conceptuale. Nota conceptual ă  
reprezintd documenta ţ ia intoemit ă  de beneficiarul investi ţ iei in seopul justific ă rii necesit ăţ ii 
oportunit ăţ ii realiz ă rii unui obiectiv de investi ţ ii, finanţ at total sau partial din fonduri publiee. 

Conallful Judetean lalornita 

ili __11_1111_01 711411111111 	 



Pentru obiectivele noi de investi ţ ii este necesar ă  elaborarea i aprobarea notei con ceptuale 
care evidenţ iază  datele preliminare neces are implementă rii obiectivului de investitii propus si 
prezintă  informatii cu privire la estimarea suportabilit ăţ ii investitiei publice. 

Având in vedere prevederile Legii 273/2006 a finantelor publice locale si ale OUG nr. 
57/2019 privincl Codul Adminnistrativ, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprob area 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii "Clă dire multifune ţ ională  pentru 
sus ţ inerea activit ăţ ii Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia" 

Director executiv 
CRISTIAN VLAD 
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