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PROJECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentli obiectivului de investitii 
"Amenajare curte interioard a Spitalului Judetean de Urge*, Slobozia" 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.1930 /2022 -  17 din di .07.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judeţ ean 
Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr.,11360 /2022 - 	din  4  .07.2022 al Direcţ iei Investi ţ ii 

Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.06.2022 al Comisiei econornico7financictre ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	07.2022 al Cornisiei pentru urbanism, arnenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 
- Hotă rdrea Consiliului Juderean Ialomita nr. 	 din 	.07.2022 privind aprobarea 

Notei conceptuale aferentd obiectivului de investi ţ ii " Amenajare curte interioard a Spitalului 
Jude ţ ean de Urgenţ d Slobozia", 

In cohformitate cu; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. ,f) din Ordonanta de Urgenţa 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modificdrile ş i completeirile ulteriocire; 
- prevederile art. 4, art. 5 al/n. (2) si anexa nr. 2 din Hotdrarea de Guvern 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al docurnentaţ iilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice, cu 
modificcirile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţ a pe perioada 2021-2027, aprobatd prin 
Hot drclrea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 80 din 20.04.2022; 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

H 0 R Arb$ TE 

Art.1 Se aprobd Tema de proiectare aferentcl obiectivului de investi ţ ii cu titlul 
"Amenajare curte interioard a Spitalului Juderean de Urgenţ d Slobozia", prevdzutd fig anexa 
care face parte integrantd din prezenta hotdriire. 

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



Art.2 Se kputerniceste Pras'edintele Consiliului Judeţ ean lalorniţ a, sd reactualizeze prin 
dispozitie, în functie de modificcirile legislative sau de naturd tehnic ă , continutul Temei de 
pro iectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hotă reire va fi 
comunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Investitii ş i Servicii Pub/ice, si spre stiintei 
Institutiei Prefectului Judetul lalomita, urmdnd a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean 
lalomita Sectiunea Monitorul Oficial al Jude ţ ului. 

PREyEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al Judetului Ialontita, 
Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
R.C. 
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Anexa la Hotă rarea Consilialui Jude ţ ean Ialomita 
nr. 	 din 	 2022 

DIRECŢ IA INV STITH Ş I SERVICII PUBLICE 

417, tiM, 90- -  ( s'Qr1  ĺLQ - 
APROBAT, 

PRESEDINTE 
PAVEL 1VIABLIAL. 

TEMĂ  DE PROIECTARE 

1. Inform* generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: „AMENAJARE CURTE INTERIOAR Ă  A 

SPITALULUI JUDEŢ EAN DE URGENŢĂ  SLOBOZIA" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

PRE Ş EDINTELE CONSILIULUI JUDEŢ EAN IALOMITA 
1.3. Ordonator de credite (ter ţ iar) 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENŢ A IALOMITA 
1.4. Beneficiarul 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 

Judeţul Ialomiţ a 
2. Date de identificare a obiectivului de investi ţ ii 
2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau constructiei 

existente, documenta ţ ie eadastral ă : 
Terenul pe care va ti efectuat ă  investi ţ ia apar ţ ine domeniului public al jude ţ ului Ialomita. 

2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamente1or propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii, după  caz: 
a) descrierea suecint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensimi in plan); 

Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia este situat in str. Decebal, nr.3, Slobozia, jude ţul 
Ialorni ţ a. Este compus din teren in suprafa ţ a de 46757 mp, conform m ă sură torilor cadastrale, 
suprafata terenului in actele de proprietate fiind de 59547 rap, si apar ţ ine domeniului public al 
Jude ţului lalomiţ a prin act administrativ HG nr 1353/27.12.2001, emis de c ă tre Guvernul 
Romaniei ş i HCJ nr. 156/29.09.2017 privind modificarea ş i completarea Anexei la HCJ 
47/30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiese domeniul public al jude ţ ului 
Ialomi ţ a in vedere actualiz ă rii acestuia si dat in folosin ţ a Spitalului Jude ţ ean de Urgenta Slobozia 
prin act HCJ nr. 26128.03.2005, respectiv Protocol predare -preluare nr. 2436/03.05.2005, ineheiat 
in data de 12.04.2005. 
Suprafaţ a cur ţ ii interioare a Spitalulu Jude ţ ean cc va fi amenajat ă  este de aproximativ 38.000 nap 

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acees posibile; 
Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  este pozi ţ ionat intr-o zona central ă  a municipiului Slobozia, are 
accesibilitate direct ă  prin cai de comunica ţ ii locale, avand urmatoarele vecin ă tă ti: 
La S- Str. Decebal 
La N- Liceul Mihai Eminescu 
La V- Str. Lacului 
LA E- locuinţ e colective 



c) surse de poluare existente in zon ă ; 
Noxe ale autovehiculelor care circul ă  in zonă . 

d) particularit ă ti de relief; 
Terenul pe care este amplasat obiectivul de investitie este plan, stabil, fă ră  fenomene fizico-
geologice de instabilitate sau de degradare. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilitkti de asigurare a utilit ăţ ilor; 
In prezent obiectivul de investitie este racordat in utilit ăţ ile telmico-edilitare necesare desfăş ur ă rii 
activit ăţ ii 

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

Existent:a unor eventuale retele edilitare in anaplasament care ar necesita relocarea/protejarea, vor 
ii stabilite si se va dispu.ne sau nu relocarea sau protej area acestora prin avizele pe care Consiliul 
Judetean Ialomita in calitate de beneficiar le va obtine de in furnizori aferenti, 

g) posibile obligatii de servitute; 
Nu exist ă . 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul constructiv al unor 
constructii existente în amplasament, asupra c ă rora Sc vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  car; 
Condiţ ionă rile constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasarnent, asupra c ă rora Sc vor face lucr ă ri de interventii vor fi stabilite 
prin expertiza tehnic ă . 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general - plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 
Folosinta actual ă  a terenului este zon ă  mixtă , iar destinatia acestuia conform PUG ş i RIM aferent, 
aprobate prin HCL Slobozia nr. 25/29.03.1996, actualizate conform HCL Slobozia Dr. 132 /2008, 
este de zona echipamentelor publice dispersate — CB. 

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. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnie si functional: 
a) destinatie si functiuni: 
Suprafata cur ţ ii interioare a Spitalulu Judettan care va fi amenajat ă  este de aproximativ 38.000 
mp. 
Lucră ri propuse 

1. Amenaj  area de locuri de parcare; 
2. Amenajarea suprafetelor verzi existente ş i suplimentarea lor prin plant ă ri de arbori si 

gazon precum i amenaj area unui sistem de irigatii pentru intretinerea acestora; 
3. Accesul facil al persoanelor cu dizabilit ăţ i; 
4. imbunatatirea aspectului estctic al spaţ iilor de recreere existente precum si suplimentarea 

acestora at ă t pentru adulti c ă t si pentru copii; 
5. Amenajarea cailor de acces, circulatie ş i a aleilor pietonale existente precum si 

suplimentarea lor acolo unde este cazul; 
6. Refacerea imprejmuirii perimetrale a Spitalului Judetean de Urgen ţă  Slobozia; 
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'7. Reabilitarea sistemului de iluminat exterior si suplimentarea, acolo uncle este cazul; 
8. Asigurarea supravegherii video corespunz ă toare a ampasamentului; 
9. Dotarea  cu mobilier urban adecvat constand in b ă nei ergonornice si co ş uri de gunoi; 
10. Asigurarea colectarii apelor pluviale prin amenajarea unui sistem de rigole si gun i de 

scurgere; 
11. Amenaj  area cl ă diri care asigura punctul de paza si de trecere pentru Spitalul Jude ţ ean de 

Urgentă  Slobozia; 
12. Amenajarea unuei platforme de gunoi pentru colectarea selectiva a deseurilor. 

c) nivelul de echipare, de finisare 0 de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu 
eerintele functionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu 0 de utilizatori. 

Suprafaţ a curt interioare care va fi amenajata va beneficia de bate facilit ăţ ile de echipare eerute 
de standardele Si normele in vigoare. 

d) num ă r estimat de utilizatori; 
Locuitorii judetului Ialomita Aproximativ 285.000 locuitori. 

e) durata minim ă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 
Va ft stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigoare. 

f) nevoi/solicit ă ri funetionale specifiee. 
Nu este cazul. 

g) corelarea solutiilor tel-mice cu conditionă rile urbanistice, de protectie a mediului 0 a 
patrimoniului. 
Sc va face conform eertificatului de urbanism (avizelor solieitate prin acesta). 

h) stabilirea unor eriterii dare in vederea solution ă rii nevoii benefieiarului: 
asigurarea confortului  i sigurantei pacientilor, apartin ă torilor Si personalului medical 

- conservarea mediului ambiant 
- punerea in valoare a elementului natural existent in curtea interioara a Spitalului Judetean de 
Urgenţă  Slobozia 
-armonizarea vizual ă  a elementelor ş i funetiunilor componente care se von realiza pe arnplasament 
pentru satisfacerea diferitelor necesit ă ti legate de folosinta terenului in eau& 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i impunerile ce rezult ă  din aplicarea acestuia: 
-Hotă rarea nr. 907 din 29 noienribrie 2016 privind etapele de elaborare ş i continutul cadru al 
documentatiilor tehnico - economiee aferente obieetivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publiee. 
-Hot ă rArea nr. 363 714 aprilie 2010, actualizat ă , privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obieetive de investitii finantate din fonduri publice cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 
-LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republieat ă *) privind performanta energetic ă  a clă dirilor 
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu complet ă rile ş i modifică rile ulterioare 
-Hotă rdre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucră rilor de eonstructiilor ş i instalatiilor aferente acestora. 
-Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii luer ă rilor de constructii, cu 
complet ă rile ş i modifică rile ulterioare i normele de aaplicare 
-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului ş i normeel ş  de aplieae 
-Hot ă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism 
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-Hotă rarea itr. 925 11995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiz ă  tehnic ă  de calitate a 
proiectelor, a executiei lucr ă rilor si construc ţ iilor 
-Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile si a spaţ iului urban aferent la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000 
-Reglement ă rile lega1e privind protec ţ ia mediului 
-Respectarea principiilor „Do No Significant Harm" (DNSH) în procesul de elaborare a 
documentaţ iei tehhnico-economice, 
Reglement ă rile legislative si tehnice de mai sus nu sunt limitative, proiectantul av ă nd obligaţ ia 
respect ă rii tuturor reglement ă rilor in vigoare specifice domeniului analizat 

Director executiv DISP 
Vlad Cristian 

intocmit 
Luiza Çheorghe 
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Nr. 	7/2022 	din 2J.07.2022 

REFERAT DE APR OBARE 
Ia proiectul de privind aprobarea Teruel de proiectare aferenta obiectivului de investitii 

cu titlul "Amenajare curte interioard a Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia" 

Prin proiectul de hottirdre supus dezbaterii se propune aprobarea Temei de proiectare 
aferentă  obiectivului de investitii cu titlul "Amenajare curte interioar ă  a Spitalului Judetean de 
Urgentă  Slobozia". 

In conformitctte cu prevederile art. 4 aim. (1) din Hot ă ră rea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru at documentatillor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Cu modific ă rile completeirile 
ulterio are, "tema de pro iectare exprimă  intenţ iile investitionale ş i nevoile functionale ale 
beneficiarului investi ţ iei, evidentiate în nota conceptuală , determin ă nd concepfia de realizare a 
obiectivului de investitii, în functie de condition ă rile tehnice, urban istice generale ale 
amplasamentului, de protectie a mediului natural ş i a patrimoniului cultural sau alte conditionă ri 
specifice obiectivului de investi ţ ii". Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit yi un model 
cadru, prevă zut în anexa nr. 2 la Hotă ră rea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupe" caz, a studiului de fezabilitate on 
a documentaţ iei de avizare a lucreirilor de intervenţ ii este condiţ ionatei de aprob area prealabilă  
de că tre beneficiarul investi ţ iei a notei conceptuale ş i a temei de proiectare". Pentru obiectivul in 
cauză  a fast aprobată  Nota conceptuală . 

Spitalul Judetean de Urgent-a Slobozia, ca institutie reprezentativei a sistemului sanitar, 
trebuie să  facă  fatcl unor provocă ri majore în privinta rolului i locului scht în sisternul medical 
aflat în reformă  de o perioadă  lungă  de timp. in curtea interioară  a spitalului, ateit sistemul de 
circulatie cat si spatiile verzi sunt neadecvate/neamenajate prezentc"ind o serie de deficien ţ e. 

Lucrcirile preconizate a se realiza sunt enumerate in raportul directiei de specialitate 
implicate. 

De asemenea, prin proiectul de hotă reire se prop une ş i mandatarea Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomitet de a inodca/reactuctliza prin dispozitie continutul temei de 
proiectare, in functie de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze justificabile. 

Constateind că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomiţ a adoptarea hoteireirii in forma ş i continutul prezentate înproiect. 

PR4EDINTE 
MARIA AVEL 

Redact at,  
Cristian Rclureanu 
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DIRECŢ IA 1NVESTIŢ II SI SERV1CII PUBLICE 	 ° 	 ,, .07.2022 

RAPORT 
la proiectul de hofă rare privind aprobarea Teruel de proiectare aferentA obiectivului de 

investitii „AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ  A SPITALULUI JUDETEAN DE 
URGENT 'A SLOBOZIA" 

Spitalul Judetean de Urgenţă  Slobozia este cea mai important ă  unitate sanitar ă  a 
judeţ ului Jalomi ţ a,  fund  o unitate sanitar ă  publică  cu personalitate juridic ă  care asigur ă  
permanent asistent ă  medical ă  preventiv ă , eurativ ă  i  recuperatorie pentru o popula ţ ie de 
aproximativ 285.000 locuitori ai jude ţ ului Ialomiţ a, in mod direct pentru pacien ţ ii arondati 
municipiului Slobozia (aproximativ 50.000 locuitori popula ţ ie stabil ă ) ş i preia cazurile ce 
dep ăş esc competenta spitalelor teritoriale din restul judetului: Ţă ndă rei, Urziceni, Fete ş ti 
(oraş e care cumulează  ü  populaţ ie de aproximativ 70.000 locuitori). Este singura unitate 
sanitar ă  din jude ţ  care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de 
mare complexitate. Ca institu ţ ie reprezentativ ă  a sistemului sanitar, spitalul trebuie s ă  fach 
faţă  unor provoc ă ri majore  în  privinta rolului ş i locului să u in cadrul unui sistem de s ă nă tate 
aflat de 20 de ani in reform ă  si subfinan ţ at in toat ă  aceast ă  perioadă . 

In momentul de fară  sistemul de circula ţie din cadrul cur ţ ii interioare a spitalului cat 
spaţ iile verzi existente sunt neadecvate/neamenajate prezentand o serie de deficiente. 

Lucr ă ri preconizate a se realiza 
1. Amenaj area de locuri de parcare; 
2. Amenaj area suprafetelor verzi existente  i  suplimentarea br, prin plant ă ri de arbori si 

gazon precum si amenajarea unui sistem de irigatii pentru intretinerea acestora; 
3. Aecesul facil al persoanelor cu dizabilit ă ti; 
4. imbunatatirea aspectului estetic al spaliilor de recreere existente precurn si 

suplimentarea acestora atat pentru adul ţ i cat si pentru copii; 
5. Amenajarea cailor de acces, circulatie ş i a aleilor pietonale existente precum si 

suplimentarealor acolo unde este cazul; 
6. Refacerea imprejmuirii perimetrale a Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia; 
7. Reabilitarea sistemului de iluminat exterior si suplimentarea, acolo uncle este cazul; 
8. Asigurarea supravegherii video corespunză toare a ampasamentulu;. 
9. Dotarea cu mobilier urban adecvat constand in bă nci ergonomice si co ş uri de gunoi; 
10. Asigurarea colectarii apelor pluviale prin amenajarea unui sistem de rigole si  gun i de 

scurgere; 
11. Amenajarea cl ă diri care asigura punctul de paza si de trecere pentru Spitalu1 Jude ţ ean 

de Urge* Slobozia; 
12, Amenaj area unuei platforme de gunoi pentru colectarea selectiva a deseurilor. 

Suprafa ţ a curtii interioare a unităţ ii spitalice ş ti care va fi amenajat ă  este de aproximativ 
38.000 mp. 

Conform Hotă rarii  in'.  907/29.11.2016 privind etapele de elaborare  i  continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finantate din 
fonduri publice, doctunentatiile tehnico-economice se elaboreaz ă  pe etape, astfel: 

În prima etap ă  se elaboreaz ă  nota conceptual ă  i tema de proiectare. 
Pentru obiectivele noi de investitii este necesar ă  aprobarea temei de prolectare care 

exprim ă  intentiile investitionale ş i nevoile functionale ale berieficiarului investitiei, 



Urmează  elaborarea documentatiei pentru oblinerea cerfificatului de urbanism, 
documentatji pentru obtinerea avizelor, dociunentatie pentru avizarea lucr ă rilor de Interven ţ ie 
(DALI). Dup ă  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati prin DALI, se vor elabora 
Projectul Tehnie de Execu ţ ie (PTE) ş i Proiectul de Autorizare a luer ă rilor de Construire 
(PAC). 
Avand  în vedere cadrul legislativ aplicabil: 
-Hotă rdrea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborate ş i continutul eadru al 
documentatiilor tehnico - economice aferente objectivelor/proiectelor de investirtii finantate 
din fonduri publice. 
-Hot ă rarea nr. 363/14 aprjlie 2010, actualizat ă , privind aprobarea standardelor de cost pentru 
objective de investi ţ ii finantate din fonduri publice cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 
-LEGE nr. 372 din 13 decembrje 2005 (*republicat ă *) privind performanta energetic ă  a 
elă dirilor -Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ţ ii, cu completă rile ş i modific ă rile 
ulterioare 
-Hotă rAre  or. 2731 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentului de recep ţ ie a 
lueră rilor de constructiilor ş i instalatiilor aferente acestora. 
-Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construetii, cu 
cornplet ă rile ş i rnodific ă rile ulterjoare ş i normele de aaplicare 
-Legea 350/2001 privind amenaj area teritoriului ş i urbanjsmului ş i normeel ş  de aplicae 
-Hotă rdrea or. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism 
-Hotă rarea nr. 925/1995 prjvind Regulamentuluj de verificare ş i expertiz ă  tehnic ă  de caljtate a 
pro iectelor, a executiei lucr ă rilor ş i constructiilor 
-Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i a spatiului urban aferent la nevoile individuale 
ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000 
-Reglement ă rile legale privind protectia mediului 
-Respectarea prineipiilor „Do No Significant Hann" (DNSH) in procesul de elaborare a 
doeumentatiei tehhnico-economice. 

Alte legi in vigoare; 
Direc ţ ia Investitii ş i Servicii Publice propune Consiliului Judetean Ialomita aprobarea 

Temei de proiectare pentru obieetivul de investitii: „AMENAJARE CURTE 
INTERIOARA. A SPITALULUI JUDEŢ EAN DE URGENŢĂ , SLOBOZIA" 

Director executiv DISP 
VLAD CRISTIAN 

intocmit 
Luiza Oh orghe 
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