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PROJECT DE HOT Ă RARE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentei obiectivului de investi ţ ii 

"Lucreiri de modernizardreabilitare drum modernizat din asfait — strada Uniteilii 
comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

Consiliul Judetean 
Având Fn vedere; 
- Referatul de aprobare nr. 	49 72021 - 	 din 	.09.2021 al Preyedintelui 

	

specialitate nr.b2.10Z ,g6 72021 - 	din O/09.2021 al Directiei 
ublice; 

72021 - 	din 	.09.2021 al Comisiei economico-financiare 

	72021 - 	 din 	.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia rnediului ş i turism, 

- Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	 din 	.09.2021 privind 
ctprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investitii „Lucreiri de 
modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt — strada Unitettii comuna Alexeni, 
acces Aerodrom Alexeni"; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173  aim.  (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. )9 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificetrile yi completdrile 
ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 5 al/n. (2) yi anexa nr. 2 din .Hoteireirea de Guvern 
nr, 90772016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadnt al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu 
modificetrile ş i completeirile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind finanţele pub/ice  locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul administrativ, Cu  modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

i Consiiiul Jodate '  n lalomita 

MAIM 1111 
100 0088;397 

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

Consiliului Judetean Ialomita, 
Examin ă nd: 
- Raportul de 

Investitii  i  Servicii P 
- Avizul nr. 	 

ş i agriculturet; 
- Avizul nr. 



HOT Ă RA4TE: 

Art.1 Se ctprobd Tema de proiectare aferentd obiectivului de investi ţ ii „Lucreiri de 
modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt strada Unită tii comuna Alexeni, 
acces Aerodrom Alexeni", prevcizutil in anexa care face parte integrantd din _prezenta 
hotcircire. 

Art.2 Se imputerniceste Pres'edintele Consiliuhti Judetean Ialomi ţa, sci reactualizeze 
prin dispoziţ ie, in func ţ ie de modificcirile legislative sau de naturd tehnia continutul 
Temei de pro iectare. 

Art.3 Prin grija Secretctrului General al Judetului Iaiomiţa, prezenta hotcircire va fi 
comunicarci spre ducere la indeplinire Direcitiei Investiţ il ş i Servicii Publice, ş i spre stiintei 
Institutiei Prefectului — Jude ţul lalomita, urmand a fi publicata pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialomi — Sec ţ iunea Mon itorul Oficial al Judelului. 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Judetului 

Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rri/Oc 
Adoptată  fa Slobozia 	 T.E. 
Astă zi 	 .2021 	 2 ex. 

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



• Anexa 
la Hot6.tirea Consiliului Judetean Ialoinita 

nr. 	 din 	 2021 
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DIRECTU INVESJITII SI SERVICII PUBLICE 
NrA 01(/ 92R--e 	Data  02, ,04..1  

Aprob  at,  
PREŞ EDINTE 

MARIAN PAVEL 

TEMA DE PROIECTARE 
pentru obiectivul de investitii: 

„Lucreiri de modernizardreabilitare drum modern izat din asfalt strada Unităţ ii comma Alexeni, 
acces Aerodrom Alexeni" 

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

„Lucrdri de modernizareIreabilitare drum modernizat din asfalt strada Unită tii comuna 
Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite — Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

1.3. Ordonator de credite (secundariter ţ iar) 
Nu este eazul 

1.4. Beneficiarul investi ţ iei 
Judeţ ul Ialomiţ a 

2. Date de identifieare a nbiectivului de investitii 
Amplasamentul lucră rii este situat in Judeţ ul Ialomi ţ a, după  cum urmeaz ă : 
„Drum modernizat din asfalt" strada Unit ăţ ii: intersec ţ ia cu DN2A p ănă  la punctul de acces 

efectiv in aerodrom, respectiv 1530,83m. 
2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i /elude al terenului ş ilsau al construc ţ iei 

existente, documenta ţ ie cadastral ă  
Regimul juridic: 

Terenul aparţ ine domeniului public al Comunei Alexeni.Prin HCL nr.17/27.05.2021,HCJ 
nr.145/30.08.2021, drumul a fost temporar preluat in administrare de că tre Consiliul Jude ţ ean 
Ialomi ţ a din domeniul public al comunei Alexeni ş i administrarea Consiliutui Local al comunel 
Alexeni îri vederea execut ă rii unor lucră ri de modernizareireabilitare. 

Reginnd economic: 
Categoria de folosinţă  actual ă  a terenului: drumuri. 
Destinaţ ia actual ă : Zonă  că i de comunicaţ ii. 

Regimul tehnic: 
Terenul se ineadreaz ă  in Zona C - Zona chi de comunica ţ ii, Cr - că i rutiere. Pentru lucr ă ri  în  

zona drumurilor publice si in vecină tatea zonei de protecţ ie a acestora, solicitantul autoriza ţ iei de 
construire trebuie s ă  ob ţ ină  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 comunicaţ ie rutier ă  si 
construcţ ii aferente; unit ăţ i ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spa ţ ii alveolare carosabile 
pentru transportal in comun; refugii si treceri de pietoni; re ţ ele tehnico-edilitare; spa ţ ii verzi 
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arnenajate; parcaje pentru salaria ţ i ş i pentru c ă l ă tori; lucr ă ri de terasamente. Utiliz ă ri admise cu 
condiţ ionă ri: elementele c ă ilor de comunica ţ ie in zona obiectivelor speciale s ă  respeete legisla ţ ia în 
vigo are. 

Totodată , conform prevederilor alin 8, art. 28 al Regularnentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Luer ă rile de construc ţ ii pentm realizarea/extinderea re ţ elelor edilitare se 
execut ă , de regul ă , anterior sau concomitent cu lucr ă rile de realizare/extindere/modemizare/ 
reabilitare a re ţ elei stradale, in confonnitate en programele anuale/rnultianuale ale autorit ăţ ilor 
administraţ iei public; aprobate in condi ţ iile legii*)" ş i conform prevederilor alin. 9 
"Doeumenta ţ iile tehnice elaborate pentru obiective de investi ţ ii privind realizarea/extinderea/ 
modernizarea/reabilitarea re ţ elei sttadale, preeum si a drumurilor de interes local, jude ţ ean si 
national situate in extravilanul localit ăţ ilor, daca este cazul, vor prevedea in mod obligatorin canale 
subterane in vederea amplas ă rii re ţ elelor edilitare prev ă zute la art. 18 aim.  (1) lit. c) (conclude de 
alimentare cu apa ş i de canalizare, sisteme de transport gaze, ţ iţ ei sau alte produse petroliere, re ţ ele 
termiee, electrice, de telecomunica ţ ii ş i infi-astructuri on alte instala ţ ii sau construc ţ ii de acest gen). 

2.2. ParticularitAti ale arnplasarnentuluVarnplasarnentelor propus/prop use pentru realizarea 
obiectivului de investitii, (Iva caz: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan): 

- Drumul este cuprins intre: Intersectie en DN2A — punct de acces Aerodrom Alexeni. 
Lungime: 1530,83m; 

- Suprafa ţă  total: 32.448 nip. 
b) relaţ iile cu zone invecinate, aceesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile: 

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

Nu este cazul. 
d) partieularit ăţ i de relief: 

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

Nu este cazul. 
existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare  în amplasament care ar necesita reloeare/protejare, 
in rnă sura in care pot fi identificate: 
Existenţ a tinor eventuale re ţ ele edilitare  în amplasament care ar necesita relocarea/protej area 

vor fi stabilite ş i se va dipune sau flu relocarea sau protej area acestora prin avizele pe care Consilitil 
Judeţ ean Ialomiţ a in calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la furnizori aferen ţ i. 

g) posibile obligaţ ii de servitute: 
Nu este eazul. 

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

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

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

2.3. Descrierea succintei  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere  /clinic i  
functional: 

a) destina ţ ie ş i fundiuni; 
- drumul modemizat/reabilitat va asigura aceesul e ă tre Aerodromul Alexeni; 
b) earacteristici, parametri  i date tebnice specifice, preconizate; 

vor fi euprinse hieră ri de modemizare/reabilitare a 1530,83m de drum modemizat asfalt; 
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- alte lucr ă ri care se irnpun ca urmare a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 
specialitate. 

c) nivelul de echipare, de finis are ş i de dotare, exigen ţ e tehnice ale construc ţ iei in conformitate 
cu cerin ţ ele func ţ ionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in 
vigo are — nu este cazul; 

d) numă r estimat de utilizatori; 
- Clasa tehnica a drumului este V, ceea ce implied un trafic redus, respectiv un num ă r de 

vehicule etalon mai mic de 1000 
e) durata minim ă  de func ţ ionare, apreciatd corespunzdtor destina ţ iei/func ţ iunilor propuse; 

- Se va avea in vedere o perioadd de perspectiv ă  de 20 de ani. 
nevoi/solicitdri func ţ ionale specifice — nu este cazul; 

g) corelarea solutiilor tehnice cu condi ţ iondrile urbanistice, de protec ţ ie a mediului ş i a 
patrimoniului — nu este cazul; 

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solu ţ iondrii nevoii beneficiarului. 
- se impune a ş ternerea unor straturi de asfalt care s ă  permitd desfăş urarea unui trafic in condi ţ ii 

normale. 
- cre ş terea vitezei de deplasare. 

cre ş terea nivelului de sigurarit ă  a traficului rutier. 
2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i irnpunerile ce rezulta din aplicarea acestuia 

H.G. 90772016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul cadru al documenta ţ filor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice, cu 

rnodificdrile ş i completdrile ulterioare; 
Legea 10/1995 privind calitatea in construc ş ii, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 
Legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construc ţ ii, cu modific ă rile Si 

completă rile ulterioare, inclusiv norine de aplicare; 
FIG 92511995 republicat ă  pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare 

tehnicd de calitate a proiectelor, a execu ţ iei lueră rilor ş i a constrac ţ iilor, cu modifică rile 
completă rile ulterioare. 

Alte reglernent ă ti tehnice in vigoare. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

04- 
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PREFEDINTE 
	

Nr120   72021 - din .09.2021 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hoteireire privind aprobarea Temei de proiectare aferenui obiectivului de 

investitii „Lucreiri de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt — strada 
Unităţ ii comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

Prin proiectul de hotă ră re sitpus dezbaterii se propune aprobarea Temei de 
proiectare aferentă  obiectivului de investitii "Lucr ă ri de modemizare/reabilitare drum 
modernizat din asfalt — strada Unit ăţ ii comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni". 

In conform itate cu prevederile art. 4 aim. (1) din Hokireirea de Guvern nr. 
90772016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentcztlilor tehnico-
economice aferente obieetivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice, cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare, "tema de proiectare exprimă  intenţ iile 
investi ţ ionale ş i nevoile func ţ ionale ale beneficiarului investiţż ei, eviden ţ iate in nota 
conceptuală , determineind concep ţ ia de realizare a obiectivului de investiţ ii, in func ţ ie de 
condiţ ionă rile tehnice, urbunistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului 
natural si a patrimoniului cultural sau cite conditionă ri specifice obiectivului de 
investiţ il". Pentru intocmirea acesteia, leghtitorul a stab ilit „si un model cadru, prevă zut in 
anexa nr. 2 la Hotă nirea de Guvern nr. 90772016. 

Totodatei, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupii caz, a studiului de 
fezabilitate on a documenta ţ iei de avizare a lucreirilor de intervengi este conditionatei de 
aprobarea prealabilei de că tre beneficiarul investiţ iei a notei conceptuale si a temei de 
proiectare". Pentru obiectivul in cauzci a fost aprobatei Nota conceptualei, 

In vederea reintroducerii in circuitul socio-economic a fostului Aerodrom Alexeni 
este imperios necesard modernizarea/reabilitarea drumului de asfalt — str. Unită tii in 
lungirne de aproximativ 1500 metri lungime care face leg ă tura intre DN2A ş i intrarea in 
incinta fostului aerodrom. in acest sens Cu acordul Consiliului Local al comunei Alexeni, 
Consiliul Judetean Ialomita a preluat in administrare pe durata temporară  str. Unităţ ii 
pentnt realizarea acestor lucră ri de reabilitare ş i modern izare a acestui drum, pentru 
asigurarea fluent:el ş i sigurantel traficului 

To ate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice stint detaliate fn 
cuprinsul Temei de proiectare propusa spre aprobare. Finantarect lucrcirilor se va asi gura 
din bugetul judetului Talornita. 

De asemenea, prin pro iectul de hoteircire se propune ş i  mandatarea Pres'edintelui 
Consiliului Judetean lalomiţ a de a modifica/reactualiza prin dispozitie conţ inutul temei de 

Consiliul Jiicleten 1810Mita 

111111114111 
10000088098 



projectare, in funclie de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze 
justificabile. 

Constateind că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş i oportunjtate, propun 
Consiliului Judeţ ean 'aloft* adoptarea hotcirdrii in forma  ş i  con  ţ inutul prezentate în 
project. 

Redactat, 
Tudorache Emilia 
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DIRECTMŁ  INVESTITII SI SERVICII PUBLICE 
Nr.2# 2 IC 2e. 	Data  ar —09,9w  

• RAPORT 
la proieetul de hot ă rfire privind aprobarea Temel de proiectare 

aferenta obiectivului de Investi ţ ii: 

Lucreiri de modernizare/reabilitare drum modernizca din asfalt - stradct Unitčiţ ii comuna 
Alexeni, acces AerodroTn Alexeni"" 

În cadrul strategiei de dezvoltare a judetului Ialomi ţ a, una dintre 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  an element de potential de cre ş tere a 
atractivit ă tii economice a regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legislatia in 
vigo are. 

Iii anul 2017 in baza prevederilot H.G. nr. 428109.06.2017 privind modificczrea anexei nr. 10 
la Hoteircirect Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat butzurilor din 
domeniul public al statului i pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului i din 
administrarea Ministerului Dezvolteiirii Regionale, Administra ţ iei Publice Fondurilor Europene 
in domeniul public al judejului Ialomiţ a ş i prin H.C.J Ialomita nr. 156/29.09.2017 privind 
modificarea ş i completarea Anexei la Hoteireirea Consiliului Judetean lalomita nr, 47 din 
30.09,1999 privind fnsusirea inventarului bunurilor care alccituiese domeniul public al judeplui 
Ialomiţ a in vederea actualizcirii acestuia, bunurile imobile cc au compus fostul „Aerodrom Alexeni" 
au fost inregistrate in inventarul domeniului public al judetului Ialomita. 

Relativ la propunerea unor investitori interesati,  a optiunilor de finantare ş i a strategiei de 
dezvoltare regional ă  (in concordant ă  cu strategia de dezvoltare a judetului), Consiliul Judetean 
Ialomita a contractat realizarea unui studiu de oportunitate in baza O.U.G. Nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. Astfel, studiul a analizat optiunile (functiunile propuse) aferente concesiunii 
bunurilor identificate, astfel inc ă t concesiunea rezultat ă  să  fie realizabil ă  si fezabil ă , atat din punct 
de vedere tehnic, cat ş i din panct de vedere economic legal, cu respectarea totodat ă  a normelor de 
protectia mediului. in acest context, s-a evidentiat intre scenariile proiectelor de dezvoltare 
regional ă , eel al realiz ă rii unui aeropott de important ă  regională . 

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 apartinand patrimoniului 
domeniu public al comunei Alexeni. 

La acest moment, strada Unit ă tii figureazâ ca „drum modernizat din asfalt" i prezint ă  o 
stare precar ă  atat din pullet de vedere al elementelor geometrice in plan, profil longitudinal ş i 
transversal, cat ş i al imbră că mintii rutiere pe portiunea de la intersectia cu DN2A pan ă  la punctul de 
acces efectiv în aerodrom, tespectiv 1530,83m. 

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

Consi iul JUdetean lalornita 

1111111 1111111 10000088374 
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Potrivit Hot ă rdrii nr. 90712016 privind etapele de elaborare ş i con ţ inutul — cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-econornice aferente obiectivelor/proieetelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice, sunt reglementate etapele de elaborare ş i conţ inutul cadru al documenta ţ iilor 
tehnico-economice pentru realizarea lucr ă rilor de interven ţ li la construc ţ iile existente 

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

Conform Hot ă rdrii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al 
documenta ţ hlor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii fmanţ ate din 
fonduri publice, documentaţ iile tehnico-economice se elaboreaz ă  pe etape, astfel: 

- in prima etap ă  se elaboreaz ă  i) nota conceptual ă  i ii) tema de proiectare. 
Astfel, pentnt obieetivele de investi ţ ii este necesară  aprobarea temei de proiectare care 

exprimd inten ţ iile investi ţ ionale i nevoile func ţ ionale ale beneficiarului investi ţ iei. 
Unnează  elaborarea documenta ţ iei tehnico-economice faza expertiz ă  tebnic ă , studiu 

geotehnic, studiu topografic, elaborare doeumenta ţ ie tehnico - economic ă  D.A.L.I., documenta ţ ii 
pentru ob ţ inere avize, aeorduri. Dup ă  aprobarea indicatorilor tehnico-economiei rezulta ţ i prin 
D.A.L.I., se vat elabora Proiectul Tehnic de Execu ţ ie (PTE) i Proieetul de Autorizare a lucr ă rilor 
de Construire (PAC). 

Avănd in vedere cadml legislativ aplicabil: 
- HG 907/29.11.2016- Privind etapele de elaborate ş i conţ inutul cadru al documenta ţ iilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri 
publice; 
- Legea 50/1991- Privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construcţ ii cu modifică rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 
- Legea 10/1995- Privind calitatea in construc ţ ii cu complet ă tile ş i modifică rile ulterioare; 
- HG 273/1994- Privind aprobarea Regulamentului de recep ţ ie a lucr ă rilor de eonstructii 
instalaţ ii aferente acestora-actualizat ă ; 
- HG 925/1995- Privind reg-ulamentul de verificare i expertizare tehnic ă  de calitate a 
proiectelor, a execu ţ iei lucră rilor ş i construc ţ iilor; 
propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de 

investi ţ ii: „Lucrciri de modernizareireabilitare drum modern izat din asAlt - stradct Unitaţ ii comuna 
Alexeni, acees Aerodrom Alexeni" 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

Intocmit: 
Ani BRATIJ 
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