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PROJECT DE HOTARA.RE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentd obiectivulul de investitii 

,,Construirea si dotarea Blocului alimentar si a spiiliitoriei cu Heliport pe terasd, 
aferente Spitalului Judetean de Urgenui Slobozia" 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. /f l�J /2020 - Vj} din __!}_.08.2020 a Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita, 
Examindnd: 

- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 68/30.05.2018 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferenta obiectivului de investitii ,, Construirea si dotarea blocului 
alimentar si a spalatoriei aferente Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia ": 

- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 11/29.01.2020 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferenta obiectivului de investitii "Amenajare heliport in cadrul 
Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia "; 

'r- Raportul de specialitate nr. /.f /tJ3 /2020 - £ din .lL_. 08.2020 al Directiei 
Investitii si Servicii Publice; 

- Avizul nr. /2020- _ din __ .08.2020 al Comisiei economico-jinanciare 
§i agriculture; 

- Avizul nr. /2020 - _ din __ .08.2020 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regionala, protectia mediului si turism, 

- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. din 08.2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investitii ,, Construirea si dotarea 
Blocului alimentar si a spdldtoriei cu Heliport pe terasa, aferente Spitalului Judetean de 
Urgentd Slobozia ", 

in conformitate cu: 
- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) si anexa nr.2 din Hotdrdrea de Guvern 

nr. 90712016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentaJiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii Jinan/ate din fonduri pub/ice, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (]) lit. b) §i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completarile 
ulterioare; Conslllul Judetean Jalomlta 
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- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, 

in temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E :  

Art.l Se aproba Terna de proiectare aferentd obiectivului de investitii ,, Construirea 
si dotarea Blocului alimentar si a spalatoriei cu Heliport pe terasd, aferente Spitalului 
Judetean de Urgentd Slobozia ", prevdzutd in anexa care face parte integrantd din prezenta 
hotdrdre. 

Art.2 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, sii reactualizeze 
prin dispozitie, in functie de modificarile legislative sau de naturd tehnicd, continutul Temei 
de proiectare. 

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotardri, se abroga Hotdrdrile 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 68/30.05.2018 si nr. 11/29.01.2020. 

Art.4 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomita, prezenta hotdrdre va fl 
comunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Investitii si Servicii Pub/ice si Spitalului 
Judetean de Urgentd Slobozia, urmdnd a fl publicatii pe site-ul Consiliului 
Judetean Ialomita. 

PRESEDINTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat 
Secretarul general al judetului Ialomita, 

Adrian-Robert IONESCU 
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TEMA DE PROIECTARE 

APROBAT, 
PRE$EDINTE 

VICTOR MORARU 

1. Informatii generale: 
I .  I .  Denumirea obiectivului de investitii: • • 

,,CONSTRU[REA $1 DOTAREA BLOCULUl ALIMENTAR $1 A SPjlLATORIEI CU HELIPORT 
PE TERASA, AFERENTE SPlTALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

1 .3 .  Ordonator de credite (secundar, tertiar): 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA. SLOBOZIA 

1.4. Beneficiarul investitiei: 
JUDETUL IALOMITA 

1 .5 .  Elaboratorul temei de proiectare: 
JUDETUL IALOMITA 

2. Date de identificare a obiectivului de investitii: 
2 . 1 .  Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente, 

documentatie cadastrala; 
Terenul pe care va fi efectuata investitia apartine dorneniului public al judetului Ialornita, 

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului 
de investitii, dupii caz: 

a) clescrierea succintii a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata tere 
nului, dimensiuni in plan); 

Blocul alimentar si spalatoria vor fi prevazute intr-o constructie noua ce va fi amplasata intre bise 
ricii ( corp C l  5) si constructia noua a viitorului bloc operator. 

Cladire P+ 1 E. 

Heliportul va fi realizat pe terasa noului Bloc alimentar, situat in incinta Spitalul Judetean de 
Urgenta Slobozia. 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile; 
Spitalul Judetean de Urgenta este pozitionat intr-o zona centrala a municipiului Slobozia, imobilul 

care unneazii sii fie realizat are accesibilitate directii prin cai de comunicatii locale, judetene si nationale, 

c) surse de poluare existente in zona; 
Noxele ale autovehiculelor care circula in zonii. 

cl) particularitati de relief; 



Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, fiirii fenomene fizico-geologice de instabili 
tate sau de degradare. 

e) niyel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; 
In zona propusa pentru viitorul obiectiv existii surse de apa, energie electricii., gaze naturale �i 

comunicatii existand posibilitatea de racordare ulterioara la aceste utilitati, 

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

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea vor 
fi stabilite si se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Con.siliul Jude 
tean Ialomita in calitate de beneficiar le va obtine de la fumizorii aferenti. 

g) posibile obligatii de servitute; 
Nu este cazul. 

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sisterrrnl constructiv al unor constructii 
existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz; 

Conditionarile constructive vor fi stabilite ulterior. 

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 

Folosinta actuals a terenului este zonii mixta, iar destinatia acestuia conform PUG si RLU aferent, 
aprobate prin HCL Slobozia nr. 25/29.03.1996, actualizate conform HCL Slobozia nr. 132 /2008, este de 
zona echipamentelor publice dispersate - CB. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona 
irnediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de pro 
tectie, 

Nu este cazul 

2.3. Descrierea succintii a obiectivului de investitii propn.s din punct de vedere tehnic �i functional: 
a) destinatie si functiuni; 

Constructia unui nou bloc alimentar ce va cuprinde �i spalatoria va asigura o functionare corectii 
si coerentii prin separarea cornpleta a circuitelor organizatorice si functionale conform legislatiei in vigoa 
re privind autorizarea sanitara si prevenirea infectiilor nosocorniale in unitatile sanitare. Realizarea 
Heliportului este necesara in vederea decolarii eyi aterizarii elicopterelor SMURD. 

Actiuni propuse in cadrul proiectului: 
• Lucrari de proiectare si executie a blocului alimentar, a spalatoriei si a Heliportului pe terasii; 
• Relocare Bloc alirnentar eyi spalatorie existente (ca functiune) din cadrul cladirii C 16 - corpul F, 

in constructia nou propusa. 
• Dotarea blocului alimentar si spalatoriei cu echipamente specifice, modeme, de ultimii generatie. 

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; 

Cladire P+ IE, Ac= 800 mp, Ad = 1600 mp. 
Heliport pe terasii 
Solutie constructive - cladire in cadre din b.a. alipita corpului principal de spital. 
Regim de inaltime: P + 1 E. 
Gabarit constructie (amprentii la sol): cca 20 x40 m. 
Structura constructiva 
Tip constructie: - in situ - beton annat. 



Componentii: 

Parter 

- spiiliitoria cu respectarea normelor Ordinului MS nr. 1025/7 decembrie 2000 privind serviciile 
de spalatorie pentru unitatile medicate. 

- depozit lenjerie curatii. 
- autoservire pentru personalul SJU �i apartinatori. 

Etaj 1 
- blocul alimentar ce va include toate fluxurile tehnologice: 

- flux intrare materie prima. 
- flux iesire materie prima finals. 
- flux iesire preparat final. 
- flux spalare vase. 

Terasa 

Realizare Heliport 

Blocul alimentar va fi organizat conform Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea nor 
melor privind conditiile pe care trebuie sii le indeplineascii un spital in vederea obtinerii autorizatiei sani 
tare de functionare, 

c) nivelul de echipare, de finisare �i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu 
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare; 

Construirea Blocului alimentar trebuie sii fie in conformitate cu normele sanitare in vigoare, res 
pecttiv "Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sii 
le mdeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" si din "Normativul pri 
vind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti �i a instalatiilor" (NP -015 - 1997). 

Spalatoria va respecta normele Ordinului M.S. nr. 1025 din 7 decembrie 2000 privind serviciile de 
spiiliitorie pentru unitatile medicale. 

Pentru Heliport - Sistem de iluminat care sii permit aterizarea/decolarea pe timp de noapte �i 
sistem de drenare, colectare si evacuare a apelor pluviale. 

d) numar estimat de utilizatori; 

numarul maxim estimat de persoane care vor beneficia zilnic de serviciile noului bloc alimentar 
(inclusiv personalul SJU si apartinatori) este de 400 persoane/zi, 12.000 persoane pe lunii. 

cantitatea maxima estimata zilnic de lenjerie care trebuie prelucrata in masinile de spalat ce vor 

deservi spiiliitoria SJU (lenjerie pentru pat, prosoape baie, tesaturi pentru operatie, unbracaminte pentru 
personal, imbracaminte pentru pacienti, etc) este de 500 kg/zi, 15 .000 kg/Iuna. 

- nnmiirul estimate de utilizatori pentrn Heliport 100-200 pacienti anual. 

e) durata minima de functionare, apreciatii corespunziitor destinatiei/functiunilor propuse; 
Va fi stabilita ulterior prin normative specifice in vigoare. 

f) nevoi/solicitiiri functionale specifice; 
Integrarea lucriirilor de constructii cu lucriiri de amenajare a spatiilor de cantinii si spalatorie cu 

pereti de camera curata si ventilatie si dotarea cu aparatura specified in vederea asiguriirii fluxurilor �i a 
spatiilor functionale. 

Este necesar ca unele echipamente care fac obiectul dotarilor sii fie integrate pe timpul lucrarilor, 
in diferite faze. 

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului; 
Se va face conform certificatului de urbanism �i avizelor solicitate prin acesta. 



h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului. 
- asigurarea unei locatii optime din punct de vedere al amplasarii, amenajarii si echiparii, unde sa 

poata fi asigurate conditii optime de masa pentru pacienti, apartinatori si personalul din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Slobozia. 

- limitarea �i controlul contaminarii cu germeni patogeni, asigurarea circuitelor functionale �i 
dotarea corespunzatoare, 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia. 

Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informa 
tiv si nu sunt exhaustive. 

Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa 
le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul saniitiitii. 
H.G. nr. 862/2006 privind organizarea �i functionarea Ministerului Sanatiitii. 
Normele tehnice din 6 februarie privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare 

aprobate de Ordinul 961/2016. 
Hotararea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al docu 

mentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 
Hotararea nr. 363/14 aprilie 2010, actualizata, privind aprobarea standardelor de cost pentru obi- 

ective de investitii finuntate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare aduse de: 
HG nr. 717/14 iulie 2010. 
HG nr. 250/17 martie 20 11 .  
HG nr. l061/30 octombrie 2012. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile �i rnodificarile ulterioare. 
Hotarare nr. 273/14 iunie 1994, actualizata, privind aprobarea Regulamentului de receptie a Iucra- 

rilor de constructiilor si instalatiilor aferente acestora. 
Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii Iucrarilor de constructii, cu comple 

tarile �i modificarile ulterioare. 
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 pri 

vind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului. 
Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor 
de urbanism. 

Hotararea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism. 
Hotararea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor. 
Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 
Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100- 

1/2006. 
Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100- 

1/2013 . 
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in ex 

ploatare indicativ NP 068-02. 
Normativ privind adaptarea cladirilor civile sl a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000. 
P 118/1999 - N ormativ de siguranta la foe a constructiilor. 
Reglementarea aeronautica civila romana privind stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile 

si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte 
zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului pe 
teritoriul �i in spatiul aerian al Romaniei, RACR - ZSAC, editia 1/2015, aprobata prin ordinul 
ministrului transporturilor nr.735/2015, cu modificarile §i complctarile ulterioare; 



Reglementarea aeronautics civilii romana aprobatii prin ordinul ministrului transporturilor 
nr.1312/2014, cu modificiirile �i completarile ulterioare; 

Reglementarea aeronautics civila rornfina aprobata prin ordinul ministrului transporturilor 
nr. 731/2015, cu modificarile si completiirile ulterioare; 

Alte legi in vigoare. 

Director Executiv 
Vlad Cristian 

Intocmit, 
Marin Jean 
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REFERATDEAPROBARE 

la prolectul de hotdriire privind aprobarea Temei de proiectare aferentii 
obiectivului de investitli "Construirea si dotarea Blocului alimentar !fi a spaliitoriei cu 

Heliport pe terasa, aferente Spltalului Judetean de Urgenui Slobozia" 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune aprobarea Temei de proiectare aferentd obiectivului de investitii "Construirea :;i dotarea 
Blocului alimentar si a spalatoriei cu Heliport pe terasd, aferente Spitalului Judetean de Urgerua 
Slobozia ". 

in conformitate cu prevederile art. 4 a/in. (1) din Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii Jinan/ate din fonduri pub/ice, "tema de proiectare exprimd 
intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate in nota 
conceptuald, determindnd conceptia de realizare a obiectivului de investitii, in functie de 
conditiondrile tehnice, urbanistice generate ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si 
a patrimoniului cultural sau alte conditionari specifice obiectivului de investitii ". Pentru intocmirea 
acesteia, legiuitorul a stabilit st un model cadru, prevdzut in anexa nr. 2 la Hotdrdrea de 
Guvern nr. 907/2016. 

De asemenea, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate 
ori a documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii este conditionatd de aprobarea prealabila 
de cdtre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare ". Pentru obiectivul in 
cauza a fost aprobatd Nata conceptuala. 

in Raportul directiei de specialitate sunt detaliate informatiile de naturd tehnica ale 
obiectivului de investitii " Construirea si dotarea Blocului alimentar si a spdldtoriei cu Heliport pe 
terasd, aferente Spitalului Judetean de Urgerud Slobozia ". Finantarea lucrdrilor se va asigura din 
bugetul judetului Ialomita sau din alte surse financiare atrase (fonduri externe nerambursabile sau 
bugetul de stat). 

Constatdnd ca sunt indeplinite conditiile de legalitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotardrii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRE,$EDINTE 

VICTOR MORARU 

C<>nslllul Judetean lalomlta 
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Tehnoredactat, 
Dogaru lulian 
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DIRECTIA INVESTITII �I SERVICII PUBLICE 

Raport 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Ternei de proiectare pentru obiectivul de investitii 

,,Construirea �i dotarea blocului alimentar �i a spalatoriei cu Heliport pe terasa, 

aferente Spitalului .Iudetean de Urgenta Slobozia" 

Conform Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita in perioada 2014 - 2020, una 

dintre prioritatile Consiliului Judetean Ialomita o constituie dezvoltarea �i modernizarea 

infrastructurii sanitare pentru a asigura servicii sanitare moderne pentru locuitorii judetului 

Ialomita. 0 componenta a acestei directii o constituie si asigurarea transportului catre alte 

unitati spitalicesti pentru pacientii cu afectiuni grave care nu pot fi recuperati in cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. 

in urma realizarii obiectivului de investitii "Construirea si dotarea blocului alimentar 

�i a spalatoriei cu Heliport pe terasa, aferente Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia" se va 

imbuniitii\i calitatea serviciilor medicale oferite si va creste gradul de confort al pacientilor, 

Datoritii spatiului limitat de care dispune incinta Spitalului Judetean de Urgenta 

Slobozia, a fost identificata varianta optima de realizare a noului Bloc Alimentar �i a 

Spalatoriei din cadrul SJU Slobozia, pe acelasi amplasament cu amenajarea unui heliport. 

Prin construirea blocului alimentar prevazut la parter cu spalatorie, se doreste 

realizarea unei locatii optime din punct de vedere al amplasarii, amenajiirii �i echiparii, pentru 

a asigura conditii alimentare de calitate pacientilor si personalului din cadrul spitalului. In 

ceea ce priveste spalatoria, aceasta se va realiza cu respectarea ordinului nr.1025/07.12.2000 

pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale. 
Prin amenajarea unui Heliport in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia se 

var crea conditii de decolare �i aterizare a elicopterelor SMURD, in felul acesta micsorand 
timpul de transfer al pacientilor cu afectiuni grave catre alte unitati spitalicesti care pot acorda 

ingrijirea necesara. De asemenea se vor crea conditii pentru transferul in regim de urgenta �i 
11.1 eel mai scurt timp al accidentatilor grav in accidente de circulajie, accidente de munca, al 

arsilor, etc. 

Prin unnare se propune constructia unei noi cladiri ce va cuprinde spalatorie �i 

bucatarie, iar pe tesara acesteia se va realiza un heliport ale carui dimensiuni �i forma 

constructiva, vor fi stabilite in urma studiilor de specialitate �i vor fi cuprinse in studiul de 

fezabilitate �i proiectul tehnic. 
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Cladirea blocului alimentar �i a spalatoriei cu heliport pe terasa, va fi amplasatii intre 

biserica (corp C15) �i constructia noua a viitorului bloc operator (obiectiv de investitii in curs 

de realizare prin Programul National de Dezvoltare Locala), astfel: 

- Regimul de inal\ime va fi parter+ etaj: 

la parterul constructiei vor functiona: spalatoria cu respectarea normelor Ordinului 

M.S nr. I 025/7 decembrie 2000 privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale; 

- depozit lenjerie curata; 

- autoservire pentru personalul SJU �i apartinatori; 

- la etajul I va functiona: blocul alimentar ce va include toate fluxurile tehnologice: 

- flux intrare materie prima; 

- flux iesire materie prima finala; 

- flux iesire preparat final; 

- flux spalarc vase; 

Blocul alimentar va fi organizat conform Ordinul nr. 914  din 26 iulie 2006 pentru 

aprobarea nonnelor privind conditiile pe care trebuie s a le indepiineasca un spital in vederea 

obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

Totodata este necesara elaborarea documentatiei tehnico-economice faza S.F (studiu 

de fezabilitate), studii de teren si documentatii pentru avize/acorduri. 

De asemnea, conform Hotararii nr. 907 /29 .1 1 .201 6  privind etapele de elaborare �i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice se elaboreaza, pe 

etape, astfel: 

In etapa I se elaboreaza: i) nota conceptuala si ii) tema de proiectare; 

Tema de proiectare exprima intentiile investitionale �i nevoi le functionale ale 

beneficiarului investitiei, evidentiate in nota conceptuala, determinand conceptia de realizare 

a obiectivului de investitii, in functie de conditionarile tehnice, urbanistice generale ale 

amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrirnoniului cultural sau alte 

conditionari specifice obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru obiectivele noi de investitii este necesara aprobarea temei de proiectare 

· care exprima intentiile investitionale �i nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, 

A vand in vedere : 

• Hotararea Consiliului Judetean Ialomita Nr.68/30.05.201 8  privind aprobarea 

Temei de proiectare aferenta obiectivului de investitii "Construirea si dotarea 

blocu!ui alimentar si a spalatoriei aferente Spitalului Judetean de Urgenta 

Slobozia"; 

• Hotiirilrea Consiliului Judetean lalornita Nr.11/ 2 9 .01 .2020 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferente obiectivului de investitii ,,Amenajare heliport in 
cadrnl Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia"; 

• Nota de fundamentare nr.17590/2020-Q/14.08.2020 privind obiectivul de 

investitii ,,Construirea �i dotarea blocului alimentar �i a spalatoriei cu Heliport 

pe terasa, aferente Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia"; 

• Hotararea nr. 907/ 2 9 .11.2016  privind etapele de elaborare �i continutul-cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice 



• Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomi]a pentru perioada 2009-2013, cu 

orizont 2013-2020; 

• Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

cornpletarile ulterioare; 

• Prevederile art.173, alin (I) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile �i cornpletarile ulterioare; 

• Necesitatea demolarii actualului bloc alimentar, pentrn utilizarea respectivului 
amplasarnent in vederea constrnirii BlocuJui Operator - obiectiv de investitii 
finantat prin PNDL; incinta Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia dispune 
de un spatiu li.rnitat pentru noi constructii, astfel cii s-a identificat varianta 
optima de realizare a noului Bloc Alimentar si a Spalatoriei din cadrul SJU 
Slobozia - pe acelasi amplasament cu arnenajarea heliportului. 

Propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea Temei de Proiectare pentrn 

obiectivul de investitii: ,,Construirea �i dotarea blocului alimentar �i a spiiliitoriei cu 

Heliport pe terasii, aferente Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia". 

Odatii cu aprobarea Temei de Proiectare ce face obiectuJ prezentului raport, se abroga 
Hotararea Consiliului Judetean Ialornita Nr.68/30.05.2018 privind aprobarea Temei de 
Proiectare aferente obiectivului de investitii "Construirea si dotarea blocului alimentar si a 
spalatoriei aferente Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia" �i Hotararea Consiliului 
Judetean Ialomi]a Nr.11/29.01.2020 privind aprobarea Temei de Proiectare aferente 
obiectivului de investijii ,,Amenajare heliport in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia"; 

in vederea derularii cu celeritate a procedurilor instituite de H.G 907 /29.11 .2016, 

propunem plenului autoritatii deliberative sa imputemiceasca Presedintele Consiliului 

Judetean Ialomita sa reactualizeze prin dispozitie, ori de cate ori este nevoie, conrinutul temei 

de proiectare. 

Anexam prezentului raport Terna de Proiectare actualizata pentrn obiectivul de 

investitii "Construirea �i dotarea blocului alimentar �i a spiiliitoriei cu Heliport pe 

terasa, aferente Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia". 
Director Executiv 
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