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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 
privind aprobarea Notei coneeptuale aferent ă  obiectivulai de investitii 

" Luer ă ri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt strada Unit ă tii comuna 
Alexeni, acces Aerodrorn Alexeni" 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
Ad _ Rv enf edr  iant uvi  eddeee rap: 

robare nr..W.46 /2021 - 	din 01.09.2021 
Tudeţ ean Ialomi ţ a, 

Examinand: 
- Raportul de specialitate nrp49/444 /2021 - riX1  

Servicii Publice; 
- Avizu.1 nr. 

agrieultură ; 
- Avizul nr. 

al Presedintelui Consiliului 

din 0.09.2021 al Directiei Investi ţ ii 

/2021 - 	din 

	/2021 - 	 din 	.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , proteetia mediului ş i turism, 

In eonformitate Cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) si aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) ş i anexa nr. 1 din Hot ă rarea de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare si con ţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind fman ţ ele publice locale, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 

110TARĂŞ TE : 

Art.1 Se aprob ă  Nota conceptual ă  aferent ă  obiectivului de investilii "Luer ă ri de 
modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt — strada Unit ăţ ii comuna Alexeni, acces 
Aerodrom Alexeni", prev ă zută  in anexa care face parte integrant ă  din prezenta ho ţă raţ e. 

Art.2 Se imputemiceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, s ă  
modifiee prin dispozi ţ ie continutul Notei conceptuale in cazul aparitiei unor modific ă ri legislative 
sau al unor modifie ă ri de ordin tehnic. 

Consiliul Jliciet"n ial0mIta 

.09.2021 al Comisiei economico-financiare si 

Cod FP -07-02, Eid 2 vers,0 1111111 I 11111 III 
0000088 99 



Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rdre va fi comunicat ă  
spre ducere la indeplinire Direc ţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice, ş i, spre ş tiintd, Institu ţ iei Prefectului 
—Jude ţul Ialomi ţ a, urmă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului judetean Ialcmi ţ a, sec ţ iunea 
"Monitonil Oficial al Jude ţ ului". 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judelului 

Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptatei  a  Slobozia 	 N R.F 
tistă zi 	.2021 	 2 ex. 

Cod FP -0-02, Ed 2 vers.0 
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Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia Piata Revolutiel Nr. 1 web: www.cicnetro 

e-mail: cji@cicnetro  

DIRECTIA INVESTITII SI SERVWII PUBLICE 
(A79Q,Le --  	Data  u)-  

Aprob  at,  
PREŞ EDINTE 

MARIAN PAVEL 

NOTik CONCEPTUALX 

1. Informatii generale privind obiectivul de investi ţ ii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

„Lucreiri de modernizarelreabilitare drum modernizat din asfalt - strada Unitatii comuna 
Alexeni, acces Aerodrorn Alexeni" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite Pre ş edintele Consiliului Judetean Talomita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
Judeţul Ialomi ţ a  

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţ ii propus 
2.1. Soună  prezentare privind: 
a) Deficiente ale situaţ iei actuale: 

In cadrul strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita, una dintre priornti o constituie 
reintroducerea  în  circuitul economic ş i social al judetului a constructiilor neutilizate, care au 
apartinut fostului Aerodrom Alexeni. Acesta reprezinfj un element de potential de cre ş tere a 
atractivit ă tii economice a regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in confonnitate  en  legislaţ ia in 
vigoare. 

În anul 2017 in baza prevederilor H.G. nr. 428/09.06.2017 privind modificarea anexei nr. 10 
la Hotcircirect Guvernului nr, 170572006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Dezvoltc7irii Regionale, Administratiei Pub/ice ş i Fondurilor Europene 
în  domeniul public al judetului Ialomita ş i prin H.C.J Ialomita nr. 156/29.09.2017 privind 
modificarect si completarea Anexei Hotcircirect Consiliului Judetean Ialomita  iv'.  47 din 
30.09.1999 privind "insusirea inventarului bunurilor care alciituiesc domeniul public al judetului 
Ictlomita în vederea actualizcirii acestuia, bunurile /mobile cc au compus fostul „Aerodrom Alexeni" 
au fast inregistrate in inventarul domeniului public al judetului 
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Relativ la propunerea unor investitori interesati,  a op ţ iunilor de finan ţ are ş i a strategiei de 
dezvoltare regional ă  (in coneordan ţă  Cu strategia de dezvoltare a jude ţului), Consiliul Jude ţ ean 
Ialomi ţ a a contractat realizarea unui studiu de oportunitate in baza O.U.G. Nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. Astfel, studiul a analizat op ţ iunile (fune ţ iunile propuse) aferente concesiunii 
bunurilor identificate, astfel ineat concesiunea rezultat ă  s ă  fie realizabil ă  ş i fezabil ă , atat din punct 
de vedere tehnic, cat si din punct de vedere economic legal, cu respectarea totodat ă  a normelor de 
protec ţ ia mediului. in acest context, s-a eviden ţ iat intre scenariile proiectelor de dezvoltare 
regional ă , eel al realiz ă rii unui aeroport de importan ţă  regional ă . 

Astfel devine necesar ă  asigurarea accesului cat mai facil la Aerodromul Alexeni, prin 
imbună t ăţ irea parametrilor drumului de acces, respectiv strada Unit ă tii apartinand patrimoniului 
domeniu public al comunei Alexeni. 

La acest moment, strada Unit ăţ ii figureaz ă  ea „drum modernizat din asfalt" ş i prezint ă  o 
stare precar ă  atat din punct de vedere al elementelor geometric e in plan, profil longitudinal si 
transversal, cat ş i al imbr ă căminţ ii rutiere pe por ţ iunea de la intersec ţ ia cu DN2A pan ă  la punctul de 
acces efeetiv in aerodrom, respectiv 1530,83m. 

In aceste condi ţ ii se impune modernizarea/reabilitarea acestui drum, pentru asigurarea 
fluentei ş i siguranţ ei traficului. Pentru realizarea acestui obiectiv sursele de finantare vor fi din 
bugetul local al Jude ţ ului. 

Potrivit Hotă rarii nr, 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul — cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, sunt reglementate etapele de elaborare ş i continutul cadru al documenta ţ iilor 
tehnico-economice pentru realizarea lucr ă rilor de interventii la construc ţ itle existente 

Pentru introducerea in lista de investitil trebuie elaborat ă  documentaţ ia tehnieo-economic ă  - 
faza D.A.L.1., prin care se vor stabili principalii indicatori tehnico economici ai investi ţ iei, 

b) Efeetul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivalui de investitii: 
Proieetul propus se adreseaz ă  urmă toarelor nevoi existente in zon ă : 

- Necesitatea facilit ă rii tranzitului care Aerodromul Alexeni, avand in vedere faptul c ă  se 
intenţ ioneaz ă  s ă  se restabileasc ă  functionalitatea ca ş i aeroport comereial pentru pasageri 
transport de marfa' (cargo) ş i operatiuni de avia ţ ie general ă  si de afaceri. La acest moment 
Aerodromul Alexeni este cea mai bun ă  opţ iune de aeroport alternativ pentru Aeropoitul 
Bucure ş ti Otopeni, datorit ă  pozi ţ iet ş i condiţ iilor de infrastructur ă  pe care le are; 

- Necesitatea asigur ă rii infrastructurii necesare dezvolt ă rii economiei locale; 
Neeesitatea imbun ă t ăţ irii nivelului de trai ş i confort al populaţ iei din zonă ; 

- Asigurarea circula ţ iei in condiţ ii de siguran ţă  ş i confort pe strada 
e) Itnpactul negativ previzionat  în cavil tterealiairii obiectivului de investitii: 

Impactul estimat in cazul nerealiz ă rii proiectului va fi semnificativ prin compromiterea 
oportunit ă tilor de utilizare a func ţ ionalit ăţ ilor pe care le poate asigura Aerodromul Alexeni. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obieetivelor de investi ţ ii cu aceleasi func ţ iuni sau func ţ imi 
similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rti 
neeesită tii realiz ă rii obiectivului de investitii propus. 

- Nu este cazul. 

2.3. Existen ţ a, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planurt similare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investi ţ ii propus. 

- Obiectivul de investi ţ ii este in concordat* cu Strategia de Dezvoltare a Jude ţ ului Ialomi ţ a. 
Obiectivul proiectului este in concordant cu Strategia de modernizare, reabilitare §i 
intre ţ inere a c ă ilor de comunica ţ ii din jude ţ ul Ialomi ţ a, 

2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri interna ţ ionale ale statului care oblig ă  partea roman ă  la 
realizarea obiectivului de investi ţ ii: 

- Nu e eazul. 
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2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei. 
In cadrul strategjei de dezvoltare a judetului Ialomi ţ a, una dintre priorit ă ti o constituie 

reintrod-acerea în circuitul economic ş i social al judetului a constructiilor neutilizate, care au 
apartinut fostului Aerodrom Alexeni. Acesta reprezint ă  un element de potential de cre ş tere a 
atractivit ă lii economice a regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legislatia in 
vigo are. 
3. Estimarea suportabilit4ii investitiei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, 
dup ă  caz: 

costurile unor investitii similare realizate; 
Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă  in faza de proiectare 

Documentatie pentru Avizare Lucr ă ri de Interventii, tinand cont de costurile unor investitii similare 
realizate, de cantit ă ti de lucrari ş i oferte de pret de pe piata 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economjce 
aferente obiectivului de investitie, precum ş i pentru elaborarea altar studii de specialitate in 
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
obtinerea avizelor, autorizatiilor ş i acordurilor prev ă zute de lege. 

- expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografic, elaborare documentatie tehnico 
economic ă  D.A.L.I., avize, acorduri,verificare tehnic ă  DALI: 

— 50  mu i lei cu TVA; 
- elaborare Project tehnic+DE,PAC, asistenta tehnic ă , verificare tehnic ă .: —70 mu i lei cu TVA; 

executie lucr ă ri: 	 — 4.400  mu i lei cu TVA. 
3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finant ă rii nerambursabile 

Se va mentiona programul operational/axa corespunz ă toare, identificat ă ): 
- buget local sau alte surse financiare legal atrase (fonduri guvemamentale sau europene). 

4. Informatii privind regimul juridic, economic 0 tehnic al terenului 0/san al constructiei 
existente: 
4.1. Regimul juridic: 

Terenul apartine domeniului public al Comunei Alexeni.prin HCJ nr.145/30.08.2021, 
drumul a fast temporar preluat in administrare de c ă tre Consiliul Judetean Ialomita din domeniul 
public al comunei Alexeni i administrarea Consiliului Local al comunei Alexeni in vederea 
execută rii mar lucră ri de modernizare/reabilitare. 

4.2. Regimul economic: 
Categoria de folosintă  actual ă  a terenului: drum. 
Destinatia actual ă : Zon ă  că i de comunicatie. 

4.3. Regimul tehnic: 
Terenul se incadreaz ă  in Zona C - Zona c ă i de comunicatii, Cr - c ă i rutiere. Pentru lucr ă ri in 

zona drumurilor publice ş i in vecină tatea zonei de protectie a acestora, solicitantul autorizatiei de 
construire trebuie s ă  obtină  avizul organelor publice de specialitate. Pentru zonele de intravilan, se 
vor respecta propunerile ş i profilele propuse. Utiliz ă ri admise: c ă i de comunicatie rutier ă  ş i 
constructii aferente; unit ă ti ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spatii alveolare carosabile 
pentru transportul in comun; refugii ş i treceri de pietoni; retele tehnico-edilitare; spatii verzi 
amenaj ate; parcaje pentru salariati ş i pentru c ă lă tori; lucră ri de terasanaente. Utiliz ă ri admise cu 
conditionă rj: elementele c ă ilor de comunicatie în zona obiectivelor speciale s ă  respecte legislatia in 
vigo are. 

Totodat ă , conform prevederilor alin 8, art. 28 al Regulamentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Lucr ă rile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se 
execut ă , de regul ă , anterior sau conconntent cu lucr ă rile de realizare/ extindere/ modemizare/ 
reabilitare a retelei stradale, in conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorit ă tilor 
administratiei publice (aprobate In conditijle legii)" ş i conform prevederilor alin. 9 "Documentatiile 
tehnice elaborate pentru objective de investitii privind realizarea/ extinderea / modernizarea/ 
reabilitarea retelei stradale, precum si a drumurilor de interes local, judetean si national situate in 
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vederea amplas ă rii re ţ elelor edilitare prev ă zute la art. 18 alin. (1) lit. c) (conducte de alimentare en 
apa ş i de canalizare, sisteme de transport gaze, ţ i ţ ei san alte produse petroliere, re ţ ele tennice, 
electrice, de telecomunica ţ ii ş i infrastmeturi on alte instala ţ ii sau construc ţ ii de acest gen)". 
5. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investitii: 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasarnentelor propus(e) (localizate, suprafa ţ a 

terenului, dimensiuni in plan): 
- Druinul este cuprins intre: Intersec ţ ie cu DN2A — punct de acces Aerodrom Alexeni. 
- Lungime: 1530,83m; 
- Suprafaţă  total ă : 32.448 nip. 
b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile: 

Zonă  că i de comunica ţ ii. 
c) surse de poluare existente in zon ă : 

Nu este cazul, 
d) particularit ăţ i de relief: 

Nu este cazul. 
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a. zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor: 

Nu este cazul. 
fl  existen ţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

in mă sura in care pot fi identifieate: 
Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea 

vor fi stabilite ş i se va dipune sau nu relocarea sau protej area acestora prin avizele pe care Consiliul 
Judeţ ean lalomiţ a in calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la famizori aferen ţ i. 

posibile obligaţ ii de servitute: 
Nu este cazul. 

h) condiţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in atnplasament, asupra c ă rora se vor face luer ă ri de interven ţ ii, dup ă  
caz: 
Nu este cazul. 

i) reglement ă ri urbanistice aplieabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistie general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 
Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei sunt stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existen ţ a de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţ ionă rilor specifice in caw! existen ţ ei unor zone 
protej ate: 
Nu este cazul. 

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

a) destinaţ ie ş i func ţ iuni: 
- drumul modemizatireabilitat va asigura accesul care Aerodromul Alexeni; 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate: 
- vor fi cuprinse lucr ă ri de modernizare/reabilitare a 1530,83m de drum modemizat asfalt; 
- alte lucr ă ri care se impun ca =are a prevedetilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate. 
c) durata minim ă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ iei/func ţ iunilor propuse: 

Durata minim ă  de funcţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ ieiduncţ iunilor propuse va fi 
stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigoare. 
d) nevoi/solicit ă ri func ţ ionale specifice: 

Traficul desfăş urat pe drumul investigat are compormet ă  de tranzit, dar i local ă , de acces 
că tre propriet ăţ i sau societ ăţ i cu caracter lucrativ din zon ă , terenuri agricole etc. Viitoarea 
amenaj are a dmmului va impulsiona dezvoltarea activit ăţ ilor econoinice in zonă , ceea cc va genera 
tratic suplimentar. 
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7. Justifiearea neeesitiOI elabor ă rii: 
Pentru asigurarea accesului cat mai facil la Aerodromul Alexeni, prin imbun ă tă tirea 

parametrilor drumului de acces, respectiv strada Unit ă tii apartinand patrimoniukil domeniu public al 
comunei Alexeni este necesar ă  modernizarea/reabilitarea acestui drum, pentru asigurarea fluentei ş i 
sigurantei traficului. 

Etapele de elaborare ş i continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice stabilite conform HG nr. 907/2016 
(actualizat ă ) vor fi: 

expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografie, elaborare documentatie tehnico 
economică  D.A.L.I., documentatii pentra obtinere avize, acorduri. 
elaborare Proiect Tehnic-HDE , PAC. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 
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PREFEDINTE 
	 Nr.,ggr /2021 - 1/  din 0-  .09.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea Notei conceptnale aferent ă  obiectivului de investitii 

"Lucră ri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt — strada Unit ă tii comuna Alexeni, 
acces Aerodrom Alexeni" 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptual ă  aferent ă  
obiectivului de investitii "Lucr ă ri de modernizare/reabilitare drum naodemizat din asfalt — strada Unit ă tii 
comuna Al ex eni, acc es Aerodrom Alexeni". 

In conformitate cu prevederile art. 5 aim. (2) din Hot ă ră rea de Guvem nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, "elaborarea studiului de 
prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate on a docurnentatiei de avizare a lucr ă rilor de interventii 
este condition.at ă  de aprobarea prealabil ă  de c ă tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 aim. (1) ş i (2) at aceluia ş i act normativ, Nota conceptual ă  este o documentatia 
intocmit ă  in scopul justific ă rii necesit ă tii ş i oportunit ă tii realiz ă rii unui obiectiv de investilii, finantat total 
sau partial din fonduri publice, prin intermediul c ă reia se evidentiaz ă  datele preliminare necesare 
implement ă rii obieetivului de investi ţ ii propus ş i se prezintă  informatii Cu privire la estimarea suportabilit ă tii 
investitiei publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit i un model cadru, care este prev ă zut in 
anexa nr. 1 la Hot ă ră rca de Guvern nr. 907/2016. 

In calm' Strategiei de Dezvoltare a Juderului Ialomita, una dintre priorit ă ti a constituie 
reintroducerea in circuitul economic ş i social al judetului a constructiilor neutilizate, care au apartinut 
fostului Aerodrom Alexeni. Acesta reprezint ă  un element de potential de cre ş tere a atractivit ă tii economice a 
regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legisla ţ ia in vigoare. 

Pentru asigurarea accesului in eonditii optime la Aerodomul Alexeni, prin imbun ă tă tirea parametrilor 
drumului de acces, respectiv strada Unit ă tii, bun cc se afl ă  in proprietatea public ă  a comunei Alexeni, este 
necesar ă  modemizarea/reabilitarea acestui drum. Prin Hot ă ră rea nr. 145/30.08.2021, Consiliul Judetean 
Ialomita a preluat temporar in administrare drumul de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni 
ş i administrarea Consiliului Local at Comunei Alexeni, in vederea execut ă rii unor lucră ri de 
modemizare/reabilitare. 

In prezent, strada Unit ă tii figureaz ă  ca "drum modernizat din asfalt" ş i se afl ă  intr-o stare precar ă  din 
punct de vedere al elementelor geometrice in plan, profit longitudinal ş i transversal, cit ş i al imbră că mintii 
rutiere pe portiunea de la intersectia cu DN2A p ă nă  la punctul de acces efectiv in aerodrom, respectiv 
1.530,83 m. 

Prin Nota conceptual ă  se estimeaz ă  c ă  valoarea documentatiilor tehnice aferente va ft de aproximativ 
120 mu i lei cu TVA, iar valoarea lucr ă rilor din cadrul proiectului va ft de circa 4.400 mu i lei cu TVA, 
finantarea lucr ă rilor realiz ă ndu-se din bugetul jude ţ ului Ialomita. 

Constatand c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind aprobarea Notei conceptuale 

aferenta obiectivului de investitii: 

„Lucrdri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt - strada Unităţ ii comma 
Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

În eadrul strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita, una dilate priorit ă ti o constituie 
reintroducerea in circuitul economic ş i social al judetului a constructiilor neutilizate, care au 
apartinut fostului Aerodrom Alexeni. Acesta reprezint ă  un element de potential de cre ş tere a 
atractivit ă tii eeonomice a regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legislatia in 
vigo are. 

In anul 2017 in baza prevederilor HG. nr . 428109.06.2017 privind modificarea anexei nr. 10 
la ifotcirarea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului i pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Dezvoltciirii Regionale, Administra ţ iei Pub/ice ş i Fondurilor Europene 
în domeniul public al judetului Ialomita ş i prin 1-1.C.J Ialomita nr. 156/29.09.2017 privind 
modificarea ş i completarea Anexei la Hotcirarea Consiliului Judefean Ictlomita nr. 47 din 
30.09.1999 privind fnsusirea inventarului bunurilor care alcc`ituiese domeniul public al judetului 
kdomita în vederea actualizcirli acestuia, bunurile irnobile cc au compus fostul „Aerodrom Alexeni" 
au fost inregistrate in inventarul domeniului public al judetului Ialomita. 

Relativ 1a propuner,ea unor investitori interesati,  a optianilor de finantare ş i a strategiei de 
dezvoltare regional 6 (in concordanţă  cu strategia de dezvoltare a judetului), Consiliul Judetean 
Ialornita a contractat realizarea unui studiu de oportunitate in baza O.U.G. Nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. Astfel, studiul a analizat optiunile (fanctiunile propuse) aferente concesiunii 
bunurilor identificate, astfel ineat concesiunea rezultat ă  să  fie tealizabil ă  ş i fezabil ă , at ă t din punet 
de vedere tehnie, eat ş i din punct de vedere economic legal, cu respectarea totodat ă  a normelor de 
protectia mediului. in acest context, s-a evidentiat intre scenariile proieetelor de dezvoltare 
regional ă , eel al realiz ă rii unui aeroport de irnportan ţă  regional. 

Astfel devine necesar ă  asigurarea accesului cat mai facil la Aerodromul Alexeni, prin 
imbună tă tirea parametrilor drumului de acces, respectiv strada Unit ă tii apartimind patrimoniului 
domeniu public al comunei Alexeni. 

La  acest moment, strada Unită tii figureaz ă  ca „drum modernizat din asfalt" ş i prezint ă  o 
stare precar ă  at ă t din punot de vedere al elementelor geometrice in plan, profil longitudinal ş i 
transversal, cat ş i al iinbr ă cămintii rutiere pe portiunea de la intetsectia cu DN2A pan ă  la punctul de 
acces efectiv in aerodrom, respectiv 1530,83m. 

in aceste conditii se impune modernizarea/reabilitarea acestui drum, pentru asigurarea 
fluentei i sigurantei traficului. Pentru realizarea acestui obiectiv sursele de finantare vor fi din 
bugetul local al Judetului. 

Potrivit Hot ă rarii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul 	cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
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fonduri public; sunt reglementate etapele de elaborare ş i continutul cadru al documentatiilor 
tehnico-economice pentru realizarea lucr ă rilor de interventii la constructiile existente 

Pentru obiectivele de investitii este necesar ă  elaborarea  i  aprobarea notei conceptuale care 
evidentiaz ă  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului de investi ţ ii props ş i prezint ă  
informatii cu privire la estimarea suportabilit ă tii investitlei publice. 

Având in vedere prevederile Legii m-.27312006 a finanţ elor publice locale si ale OLTG 
nr.5712019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a aprobarea notei 
conceptuale pentru obiectivul de investi ţ ii „„Lucriiri de modernizardreabilitare drum modernizat 
din asfalt strada Unitatii comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 
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