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DIRECŢL4 INVESTITII Ş I  SER  VICII PUBLICE 

NOTĂ  CONCEPTUAL4 

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: "Construire hazel' sportiva de interes jud ean in Muni-

cipiul Slobozia, Judetul Ialomita" 
Ordonator principal de credite/investitor: 
PREŞ EDINTELE CONSILIULULUI JUDETEAN IALOMITA / CONSILIUL JUDE-

TEAN IALOMITA 
1.3. Ordonator de credite (secundariter ţ iar) — Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investi ţ iei: 

JUDETUL IALOMITA 

2. Necesitatea ş i oportunitatea obieetivului de investitii propus 
2.1. Scurt ă  prezentare privind: 
a) deficienţ e ale situaţ iei actuale; 

Sportul reprezint ă  o investiţ ie in viitor, ră spunde provoc ă rilor, aduce o alternativ ă  in faţ a ten-
taţ iilor societăţ ii moderne, spore ş te numă rul de practican ţ i  i  reprezint ă  baza de selecţ ie a inaltei per-
forma*. in perspectiva promov ă rii activit ăţ ilor sportive atdt la nivel local, national ş i chiar interna-
tional, Judeţul Ialomi ţ a î ş i propune s ă  devină  un pol al sportului prin crearea unei baze sportive mo-
deme, cu teren de fotbal sintetic omologat FIFA. 

În sezonul rece ş i in perioadele ploioase echipele de folbal din jude ţ ul lalomiţ a nu au uncle să  
se antreneze deoarece nu există  nici un teren sintetic de dimensiuni competi ţ ionale. in aceste perioa-
de echipa de seniori din Liga a II-a Unirea Slobozia precurn ş i echipele de juniori (U19, U17, U15) 
se deplaseaz ă  in alte ĺ ocaţ ii pentru antrenamente  i  cantonamente. 

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

ritate, etic ă  ş i excelenţă  reprezint ă  fundament pentru o populaţ ie mai s ă nă toasă , pentru o integrare 
educaţ ională  ş i socială  eficient ă  i  este, de asemenea, baz ă  de selec ţ ie pentru sportul de perfonnanţă . 
Fundamentat pe o viziune pe termen lung, Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a i ş i propune s ă  continue ş i să  
sus ţ ină  prin  once  mijloace dezvoltarea activit ăţ ii fizice ş i a sportului. Prin construirea acestei baze 
sportive va cre ş te  i  interesul tinerei genera ţ ii pentru activit ăţ ile sportive competi ţ ionale. Se urmă -
re ş te de asemenea  i  crearea unor condi ţ ii de calitate pentru practicarea fotbalului. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investi ţ ii. 
Nerealizarea obiectivului de investiţ ii 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 obieetivelor de investi ţ ii cu acelea ş i func ţ iuni sau func ţ iuni similare 
cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente  in  zonă , 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 jude ţ ean in 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 ori a unor planuri similare, aprobate 
prin acte nonnative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investiţ ii propus: 

Nu este cazul 
2.4. Existenţ a, după  caz, a unor acorduri intemationale ale statului care obligă  partea rom ănă  la. 

realizarea obiectivului de investi ţ ii 
Nu e cazul 

2.5. Objective generate, preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei 
Prin realizarea obiectivului de investi ţ ii "Construire baz ă  sportivă  de interes judefean in Mu-

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

Estirnarea suportabilită tii investitiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului de investiţ ii, luă ndu-se in considerare, 

după  caz: 
costurile unor investi ţ ii similare realizate; 

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

cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului au fast luate in considerare costurile unor investi ţ ii similare. 
Valoarea estimată  a acestui obiectiv de investi ţ ii este de 2.500.000 lei cu TVA. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţ iei tehnico-economice aferen-
te obiectivului de investiţ ie, precum ş i pentru elaborarea altar studii de specialitate  în  funcţ ie de spe-
cificul obiectivului de investi ţ ii, inclusiv cheltuielile necesare pentru ob ţ inerea avizelor, autoriza ţ ii-
lor ş i acordurilor prev ă zute de lege: 

Studiu de fezabilitate - 40.000 lei cu TVA 
- Taxe pentru ob ţ inerea de avize, acorduri  i  autorizaţ ii: 15.000 lei 
- Verificare tehnic ă  documentaţ ii — 10.000 lei 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finan ţă rii nerambursabile se 
va menţ iona programul operaţ ional/axa corespunz ă toare, identificat ă ) 

Finanţ area cheltuielilor estimate va ft asigurat ă  din fonduri proprii. 

4. Informaţ ii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sitsau al constructiei exis-
tente: 

Terenul pe care va fi construit ă  baza sportiv ă  aparţ ine domeniului public al judeţului Ialomi ţ a 
(H.C.J. Ialomiţ a nr. 146130.08.2021). 

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

descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasarnentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a terenu-
lui, dimensiuni in plan); 

Bozo sportiv ă  se va construi  în  Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, pe un teren in suprafaţă  de 
15.300 nip. Baza sportivă  va confine: 

un teren de fotbal sintetic  cu  utmă 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 cerintele Regualmentului de functionare al Federatiei Rom ă ne de 
Fotbal. De asemenea baza sportiv ă  va fi prev ă zut ă  cu gradene pentru spectatori. Adjacent gradenelor 
vor exista  i  locuri pentru persoane cu dizabilit ăţ i locomotorii. 

- parcare, spatii 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 vecină tăţ i: 
N — domeniul public UAT Slobozia 
S domeniul public UAT Slobozia 
V— Drum De 437 
E - domeniul public UAT Slobozia 

c) surse de poluare existente in zonă , 
Noxele ale autovehiculelor care circulă  in zonă  

d) particularit ă ti 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-edilitard a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilită tilor; 

În zona propus ă  pentru viitorul obiectiv exist ă  surse de apă , energie electric ă , gaze naturale 
comunicatii exist ă nd posibilitatea de racordare ulterioar ă  la aceste utilit ă ti. 

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

Existenta unor eventuale retele edilitare  în  amplasament care ar necesjta relocarea/protejarea 
vor fi stabilite ş i Sc va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Consiliul 
Judetean Ialomita in calitate de beneficiar le va obtine de la furnizorii aferenti. 

g) posibile obligatii de servitute; 
Nu există . 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor con-
strucţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  caz; 

Conditionă rile constructive vor fi stabilite ulterior. 
i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan 

urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 
Terenul este proprietatea public ă  a judeolui Ialomita (H.C.J. Ialomita nr. 146/30.08.2021)  jar  

destinatia acestuia este de teren de fotbal. 
j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in zo-

na imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice  in  cazul existen ţ ei unor zone protej ate. 
Nu este cazul. 

6. Deserierea suceintii a obieetivului de investitii prop's, din punet de vedere tehnie g .funcţ i-
anal: 

a) destinatie ş i functiuni; 
Constructia bazei sportive va respecta legisla ţ ia in vigoare Tn domeniul constructiilor. 
Actiuni propuse in cadrul proiectului: 

• Lucră ri de proiectare  i  executie pentru: 
teren de fotbal competitional, 
gradene spectatori, parcare autoturisme, alei pietonale, spatii verzi, etc. 

• Dotarea bazei sportive se va face cu echipamente specifice, moderne, de ultimă  generatie. 
b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specjfice, preconizate; 
Terenul de fotbal sintetic va avea urrn ă toarele dimensiuni: Lungirne = 117 m, l ăţ ime = 75,5 

m. Zona de protectie perimetral ă  are lă timea de 3 m pe laturile lungi ş i 6 m pe laturile scurte. 



terenului vor fi conforme cu cerin ţ ele Regualmentului de func ţ ionare al Federatiei Rom ă ne de Fot-
bal. 

c) durata minim ă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ ieidunc ţ iunilor propuse; 
Va fî stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigo are. 

d) nevoi/solicit ă ri funcţ ionale specifice. 
Functionarea pe toat ă  perioada anului. 

7. Justificarea necesităţ ii elaboră rii, după  caz, a: 
- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii; 
- expertizei tehnice ş i, după  caz,  a. auditului energetic on a altor studii de specialitate, audituri sau 

analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interven ţ iilor la construc ţ ii existente; 
- mud studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referito are la restric ţ iile ş i permisivităţ ile 

asociate cu objectival de investi ţ ii, Tn cazul intervenţ iilor pe monumente istorice sau in zone prate-
jate. — Nu este cazul 

Pentra objectival de investitii „CONSTRUIRE BAZ Ă  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 pentru obti-
nerea autoriza ţ iei de construire conform legislatiei in vigoare. Dup ă  obtinerea autorizatiei de constru-
ire se va realiza proiectul tehnic in vederea executiei lucr ă rilor. 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 

6a1V 	
intocmit, 

Andreescu Sarin 
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