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PROJECT DE HOT4R/iRE NR.
privind aprobarea Temei de proiectare aferentd obiectivului de investipi
cu titlul "Creyterea eficienlei energetice a Clddirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3
Slobozia"
Cons iliul Judeţean Ialorniţa,
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/2022 - I din di .06.2022 al Pres'edintelui
Consiliului Judetean Ialorniţa,
Examin ănd:
- Raportul de specialitate nr. tlQot5-4 72022 - L din Zi .06.2022 al Direcriei Investi ţii şi
Servicil Pub/ice;
Avizul nr.
din
72022 .06.2022 al Cornisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
din
72022 .06.2022 al Comisiei pentru urbanism, arnenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
- Hotărărea Consiliulul Judeţean Ialomiţa nr. 102 din 28.05.2021 privind aprobarea
participării Judeţului lalomiţa in cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for
Public Buildings Investment Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European
Local Energy Assistance si asocierea cu Agenţi a pen tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia in
vederea realizării in comun a proiectelor de investiţii de interes juderean finanţate prin program;
- Hotărărea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 15 din 01.02.2022 privind modificarea
Hotărării Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării
Judeţului Ialomiţa in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public
Buildings Investment Programme" . finanţat in cadrul Pro gramului ELENA — European Local
Energy Assistance si asocierea cu Agen ţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia in vederea
realizării în comun a proiectelor de investiţii de interes judeţean finanţate prin program;
- Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 22.12.1998 privind declararea
apartenenţei la domeniul public de interes jude ţean a terenurilor aferente Centrelor de
Plasament;
- Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 156 din 29.09.2017 privind modificarea
completarea Anexei in Hot ăreirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului lalorniţa în vederea
actualizării acestuia;
- Hotărarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
din
.06.2022 privind aprobarea
Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii „Cresterea eficienţei energetice a Clădirii
Cantinei de plasament nr. 3 Slobozia",

-14.9.4

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0

In conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi aim. (3) lit. f) din Ordonan ţa de Urgenţa
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 2 din Hotărarea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modific ările şi complet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi
completările ulterioare;
Strategia de Dezvoltare a Juderului Icdomiţa pe perioada 2021-2027, aprobată prin
Hotăreirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80 din 20.04.2022;
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modZfic ările şi complet ările ulterioare,
HOT Ă R;i4TE:
Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investi ţii cu titlul „Crestereci
eficienţei energetice a Clcidirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia", prevăzutcl in
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărdre.
Art.2 Se kputerniceve Presedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, să reactualizeze prin

dispoziţie, in func ţie de modific ările legislative sau de naturci tehnică, conţinutul Temei de
proiectare.
Art.3 Prin grija Secretarului General at Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărare va fi

comunicată spre ducere la indeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, i spre stiinţă
instituţiei Prefectului — Judelul Ialomiţa, urmand a fi publicată pe site-ul Consiliului Jude man
Ialomiţa — Sec ţiunea Monitorul Oficial al Judeţului.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judetului
Adrian Robert IONESCU

Nr.
Adoptată ia Slobozia
Astăzi
.20212

Rd/Oc
T.E.
2 ex.
Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0
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2.002.

APROBAT,
PRESEDIN
MARIAN VL

TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus
1.1. Denumirea obieetivului de investiţii:
Cresterea eficientei energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia
12. Ordonator principal de credite/investitor:
Pre şedintele Consiliului Jude ţean Ialomiţa
1.3. Ordonator de credite (secandar/ter ţiar)
Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investi ţiei:
Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul Ialomiţa
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul Ialomita
2. Neeesitatea şi oportunitatea obieetivului de investitii propus
2.1. informatii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenulni şi/sau al constructiei
existente, documentatie cadastral ă :

Imobilul la care facem referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str.
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, apar ţine domenialui public al judeţului Ialomiţa şi este
legiferat prin H.C.J. nr. 48122.12.1998 5i H.C.J. nr. 156129.09.2017.
Imobilul cc face obiectivul investiţiei are următoarele elemente de identificare :
construcţie Cu structura din zid ărie portant ă, regim de inălţime P+1 E; Sc = 479 mp; Sd = 958
mp. Imobilul are carte funciar ă nr. 37848—C2.
2.2. Particularit ăti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţa
terenului, dimensiuni in plan);
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Imobilul cc face obiectivul investi ţiei se află situat pe str. Constantin Dobrogeanu Gherea
nr. 1 şi are o suprafaţă construit ă desfăşurată de 958 mp.
b) relaţiile cu zone invecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Accesul in amplasament este asigurat din str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1
c) surse de poluare existente in zon ă - nu este cazul
d) particularităţi de relief - nu este cazul
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă a zonei şi posibilităti de asigurare a utilităţilor;
În zona propus ă pentru modemizare exist ă sursă de apă, energie electric ă i telefonie.
Imobilul cc face obiectivul investi ţiei este racordat la toate re ţelele de utilităţi. Lucrările care
se vor executa nu impun racord ări la reţelele de utilităţi din zonă.
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in măsura in care pot fi identificate; - nu e cazul
g) posibile obligaţii de servitute; - nu e cazul
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnic ă şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra c ărora se vor face lucr ări de intervenţii, după caz;
Nu este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Reglementări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectur ă sun situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinat ă ; existenţa conditionărilor specifice in cazul existen ţei unor zone
protej ate - nu este cazul.
2.3. Descrierea suceint ă a obiectivului de investitii propus, din punet de vedere telinic si
functional:

a) destinaţie şi functiuni;
Destinaţia Cl ădire destinată activităţilor sociale
Funcţiuni existente şi propuse : Cl ădire destinată activităţilor sociale (Cantina Centru social)
Îîi prezent in acest imobil i şi desfăşoară activitatea cantina Centrului de plasament nr. 3.
Proiectul vizeaz ă asigurarea posibilit ăţii de reducerea a pierderilor de energie termic ă şi electric ă.
b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate;
Vor fi cuprinse lucrări de reabilitare a cl ădirii prin:
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— redimensionarea/refaeerea instalatiilor termiee, instalatiilor sanitare, instalatiilor
electrice de iluminat şi prize, instalatiei de paratr ăsnet, instalatiilor de ventilatii şi
climatizare, etc;
- anveloparea cl ădiri;
— repararea aeoperi şului tip şarpantă;
inlocuire/ reparare jgheaburi şi coloane de scurgere ape pluviale;
- reparatii la luminatoare;
- izolarea termic ă a planşeului de la etaj;
- reparatii la tencuielile exterioare;
— inlocuirea/ reabilitarea târnpl ăriei interioare şi exterioare;
refacerea placajelor şi pardoselilor deteriorate;
— repararea sau refacerea placajelor la pereti;
- zugrăveli, vopsitorii;
— repararea şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare;
— alte luer ări care se impun ea urmare a prevederilor legisla ţiei specifice şi a studiilor de
specialitate (expertiz ă tehnică şi audit energetic);
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigente tehnice ale constructiei în
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglement ări tehniee, de patrimoniu şi de
mediu in vigoare;
Nivelul de echipare, de finisare şi de dotare va fi stabilit conform solutiilor din expertiza
tehnieă şi rapoitul de audit energetic raportate lii. normativele specifice in vigoare.
d) numărul estimat de benefieiari
Numărul estimat de beneficiari este de 60 de persoane.
e) durata minimă de funetionare apreciat ă corespunzător destinatiei/functiunilor propuse;
Durata normal ă de functionare este de 60 de ani conform catalogului privind clasificarea
şi duratele norrnale de funetionare a mijloaeelor fixe din HG 213912004 cu modific ările si
completările ulterioare.
f) nevoi/solicitări functionale specifice.
Nevoile/solicit ările funetionale speeifice vor fi stabilite conform solutiilor din expertiza
tehnicăşi raportul de audit energetic raportate la normativele specifiee in vigoare.
g) corelarea solutiilor tehniee cu condition ările urbanistice, de proteetie a mediului şi a
patrimoniului
Va fi stabilit ă ulterior prin normative specifice in vigoare.
h) stabilirea unor criterii dare în vederea solution ării nevoii beneficiarului
ereşterea eficientei energetice a elădirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin
sprijinirea eficientei energetice, a gestion ării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile in cl ădirile publice;
— imbunătătirea perfonnantelor energetice;
- reducerea consumului termic;
2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile cc rezuit ă din aplicarea acestuia
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Sc aplică prevederile
Legii 90712016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentattilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi şii finantate din fonduri publice.
Hotărarea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru objective finantate
din fonduri publice, cu complet ările i modificările ulterioare.
Legea nr, 10/1995 privind calitatea in constructii, Cu complet ările şi modificările
ulterioare
Legea nr. 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii.
Hotărăre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă, privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucr ărilor de constructiilor şi instalatiilot aferente acestora.
Legea 50/1991, republicat ă, privind autorizarea execut ării lucrărilor • de constructii, cu
completările şi modificările ulterio are
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de constructii.
Le gea 350/2001 privind amenaj area teritoriul ui şi tu-banismului
Ordinul nr. 233/26 febtuarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare şi actualizare a
documentatiilor de urbanism
Hotărarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
Hotărarea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare şi expertiză tehnică de
calitate a proiectelor, a executiei lucr ărilor şi construcliilor
Hotărdrea nr. 766 11997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii
Cod de proiectare seismic ă — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ădiri, indicativ P 1001/2013
Normativ privind proiectarea cl ădirilor civile din punct de vedere at cerintei de sigurant ă in
exploatare indicativ NP 068-02
Normativ privind adaptarea cl ădirilor civile şi a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012.
P118/1999 — Normativ de sigurantă la foe a constructiilor.

\ Director executiv,
Vlad Cristian

intocmit,
Carmen Tănase
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din 21 .06.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotăr tire privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă obiectivului de
investiţii Cu
titlul „Cre şterea eficientei energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 3
Slobozia"
Prin pro iectul de hotdreire sup us dezbaterii se propune aprobarea Temei de proiectare
aferentă obiectivului de investitii cu titlul „Cresterea eficientei energetice a Cleidirii Centrului
de plasament nr. 3 Slobozia".
În conformitate Cu prevederile art. 4 aim. (1) din Hoteirdrea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modific ările i cornpleteirile
ulterioare, "tema de pro iectare exprimd intentiile investitionale şi nevoile functionale ale
beneficiarului investiţiei, evidentiate in nota conceptualei, determineind conceptia de realizare a
obiectivului de invest itii, in functie de conditioneirile tehnice, urbanistice generale ale
amplasamentului, de protecţie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditioneiri
specifice obiectivului de investilii". Pen tru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit şi un model
cadru, prevdzut in anexa nr. 2 la Hotăreirea de Guvern nr. 907/2016.
Totodată, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupd caz, a studiului de fezabilitate on
documentatiei de avizare a lucreirilor de interventii este conditionată de aprobarea prealabild
de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale si a temei de proiectare". Pentru obiectivul in
cauzd a fost aprobată Nota conceptuală
Realizarea lucreirilor de interventie asupra imobilului au scopul de a creste performanta
energeticei, respectiv reducerea consumurilor energetice pen tru inceilzire, in conditiile asigurării
si mentinerii climatului termic interior, repararea i aducerea la standardele actuale ateit a
instalatiilor, cat si a interioarelor clădirii, precum i ameliorarea aspectului urbanistic al
municipiului Slob ozia.
Toate caracteristicile, parametrii si datele tehnice specifice sunt detaliate in cuprinsul
Temei de pro iectare propusei spre aprobare. Finantarea lucr
ărilor se va asigura din .fonduri
europene — Schema de finantare ELENA (European Local Energy Assistance), Programul
Operational Regional 2021-2027, fonduri nationale fonduri proprii.
De asemenea, prin proiectul de hotărdre se propune şi mandatarea Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita de a modifica/reactualiza prin dispozitie continutul temei de
proiectare, in functie de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze justificabile.
Constateind că sunt indeplirtite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hoteirdrii in formaşi continutul prezentate înproiect.

Redactat,
Tudorache Emilia

Member of Of SC Feel eretIps
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o6 2Pzi
RAP ORT
la proiectul de hot ărire privind aprobarea temei de proiectare aferent ă
obiectivului de investitii cu titlul "Cre şterea eficientei energetice a
Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia"

Informatii generale privind obiectivul de investitii propus:

În conformitate en prevederile Directivei 2012/277UE privind eficien ţa energetic ă, incepand
Cu 2018, Romania are obligaţia de a renova anual 3% din suprafetele construite de ţinute sau
ocupate de autorităţile publice. Astfel, until dintre principalele demersuri ale Unităţii Administrativ
Teritoriale Judetul Ialomi ţa este renovarea fondului eonstruit din perspectiva eficienţei energetice şi
a riscului seismic in Romania, incadrandu-se astfel in obiectivele Strategiei na ţionale de renovare
pe termen lung şi transformarea treptat ă intr-un pare imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă
energetic ă precum i in Strategia naţională de reducere a riscului seismic.
În acest sons, a fost aprobat ă HCJ Ialomiţa nr. 102/28.05.2021 cu modific ările i completările
ulterioare prin HCJ Ialomita nr. 15/01.02.2022 privind participarea Jude ţului Ialomiţa in cadrul
programului "South Muntenia Energy Efficeney for Public Buildings Investment Programme"
şi
asocierea cu Agen ţia pentru Dezvoltare Regional ă Su.d-Muntenia in vederea realiz ării in eomun a
proiectelor de investiţii de interes judeţean, respectiv ob ţinerea uniei finanţări nerambursabile in
proportie de 90% pentru elaborarea documenta ţiilor tehnice economice — expertiza tehnic ă , audit
energetic şi DALI.
Conditionalitatea ca urmare a obtinerii acestei finantări nerambursabile, statuat ă in acordul de
asociere cu Agen ţia pentru Dezvoltare Regional ă Sud-Muntenia este aceea ca in termen de 90 zile
de la predarea documenta ţiilor mai sus mentionate, Beneficiarii in speţă UAT Judeţul Ialomita să
fw ă dovada demarării procedurilor achizi ţiei de execuţie luerări pentru obiectivul de investitii cu
titlul "Cre şterea eficientei energetice a Cl ădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3
SIobozia".
-

Necesetatea şi oportunitatea obiectivului de investitii propus:
Imobilul la care facem referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str.
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, aparţine domeniului public al judeţului Ialomiţa şi este
legiferat prin H.C.J. nr. 48/22.12.1998 şi H.C.J. nr. 156/29.09.2017.
Imobilul cc face obiectivul investiţiei are următoarele elemente de identificare: construc ţie
cu structura din zidărie portantă, regim de inăhime P+1 E; Sc 479 mp; Sd — 958 inp. Imobilul are
carte funciar ă nr. 37848—C2.
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Starea actual ă a clădirii este următoarea;
•Acoperi$ul de tip $arpantă necesită lucrări de reparaţie (hidroizolatie) pentru a impiedica
infiltratiile de ap ă pluvial;
•Tamplăria (ferestrele) sunt din aluminiu 2 foi de geam
•Peretii exteriori necesit ă lucrări de reabilitare termic ă (termoizolatie);
• Grupurile sanitare necesit ă lucrări de reparatie;
• Centrala termic ă (2 cazane) deserve$te i centrul social;
•Instalatia de termoficare este degadat ă in proportie de 70%;
•Instalaţia electric ă necesită redimensionare (instalatia este subdimensionată fată consumatorii
actuali, există riscul de apari ţie a unor scurtcircuit ări);
Ca urmare a situatiei prezentate este necesară şi oportun ă realizarea lucrărilor de interventie
asupra imobilului Cu scopul de a cre şte performanta energetic ă, respectiv reducerea consumurilor
energetice pentru inc ălzire, îri conditiile asigur ării şi mentinerii climatului termic interior, repararea
şi aducerea la standardele actuale atast a instalatiilor cdt şi a interiorului cl ădirii precum şi
ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia.
Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii Sc estimeaz ă in faza de proiectare
DALI tinând cont de standardele de cost existente pentru lucr ări similare, de cantit ăti de lucrari şi
oferte de pret de pe piata liber ă acolo uncle lucrările nu sunt evidentiate in standarde de cost.
Surse de finanitare:
• Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurat ă din fonduri europene -Schema de finan ţare
ELENA (European Local Energy Assistance), Programul Operational Regional 2021 - 2027,
fonduri nationale i fonduri proprii.
Beneficiarul direct al proiectului : Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul Ialomiţa

Avand in vedere:
•
HCJ 102/28.05.2021 privind aprobarea particip ării Judeţului Ialomita în cadrul
programului "South Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" şi
asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional ă Sud-Muntenia.
•
HCJ 15/01.02.2022 privind modificarea HCJ 102/28.052021 privind aprobarea particip ării
Judeţului lalomita in cadrul programului "South Muntenia Energy Efficency for Public Buildings
Investment Programme" şi asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional ă Sud-Muntenia
•
H.C.J. nr. 48/22.12.1998 privind declararea apartenen ţei la domeniul public de interes
judeţean a terenurilor aferente Centrelor de Plasament.
•
H.C.J. nr. 156/29.09.2017 privind modificarea $i completarea Anexei la HCi 47/
30.09.1999 privind Insusirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al Jude ţului
Ialomiţa in vederea actualiz ării acestuia.
-

-
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•

Prevederile Hotărfirii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii
finanţate din fonduri publice.
•
Prevederile Legii nr. 273 12006 privind finanţele publice locale cu modific ările ulterioare
•
Prevederile art. 173 Min 1 litera b din OLG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările ulterioare
Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărdre in forma şi continutul prezentat care
cuprinde date tehnice referitoare la proiectul de interes jude ţean descris in prealabil.
Astfel, pentru obiectivele noi de investiţii este necesar ă aprobarea temei de proiectare care
exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funeţionale ale beneficiarului investiţiei.

Atasăm prezentei Tema de proiectare aferent ă obiectivului de investiţii cu titlul "Cre şterea
eficienţel energetice a Cl ădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia",
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