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PROIECT DE HOTĂ R4RE NR. 	 
privind aprobarea Notei conceptuale aferentei obiectivului de investilii 

"EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE SPECTA COLE "EUROPA", FOAIER 
CENTRUL DE INFORMA711 PENTRU CET4TEN1" 

Consiliul Judeţ ectn Ialomita, 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr..2)613 /2021 - p din 	.09.2021 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examineind: 
- Raportul de specialitate nr...U1.3 /2021 - e din 	.09.2021 al Directiei Investitii 

Servicii Pub lice; 
- Avizul nr, 	/2021 - 	din 	.09.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculturei; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 1 din Hotcirdrea de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare ş i conlinutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finantate din fonduri publice, cu modificeirile ş i completetrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificetrile ş i 
cornpleteirile ulterioare; 

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

HOTAR Ă STE: 

Art.1 Se aprobei Nota conceptuald aferentet obiectivului de investitii "EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ  SALA DE SPECTA COLE "EUROPA", FOAIER CENTRUL DE INFORMATII 
PENTRU CETA -TENI", preveizutei in anexa care face parte integrantei din prezenta hottirdre. 

Art2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, sei 
inodifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale in cazul aparitiei unor modijiceiri legislative 
sau al unor modificdri de ordin tehnic. 

Canailiul Judetean lalomita 

i00000 87 , 087,12 

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



Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului kilornita, prezenta hotdrare va  Ji  
comunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Investitii ş i Servicii Publice, i,  spre 
Instituriei Prefectului — judetul 	urmeind  a fi publicatei pe site-ul Consiliului Jude lean 

sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judeţ ului 

Adrian Robert IONESCU 
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APROBAT, 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

NOTĂ  CONCEPTUALĂ . 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivuluj de investitii: EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE 

SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CET Ă TENI 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

Presedintele Consiliului Judetean Ialornita 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Nu este cazul 
1.4. Beneficjarul investitiej: 

Unjtatea Administrativ Teritorial ă  Judetal Ialomita 

2. Necesitatea §i oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1. Scurtă  prezentare privind: 
a) deficiente ale situatiei actuale; 

Starea actual ă  a clă dirii este urmă toarea: 
*Acoperisul necesit ă  lucr ă ri de hidroizolatie deoarece stint infiltratii de apă  pluvială ; 
•Tamplă ria (ferestrele)  i  usile interioare trebuiesc inlocuite cu t ă mplă rie PVC cu geam 

termopan care să  ofere etanseitate. 
•Usile de acces in clă dire sunt intr-o stare avansată  de uzură  si trebuiesc inlocuite in proportie 

de 100%; 
•Peretii exteriorj necesit ă  lacră ri de reabilitare terrnic ă  (ternioizolatje) in proportie de 100%; 
*6-waffle sanitare necesit ă  lucr ă ri de reparatie, in proportie de 700/c ; 
•Centrala termic ă  (putere termic ă  nominal de 290,75KW/ 2 cazane) asigur ă  agentul termic 

pentni toat ă  clă direa si este in functiune din anul 2000, jar ultima verificare a cazanclor a 
fost  real  izată  in anul 2019; 

•Apa cald ă  nu este asigurată  in  toat ă  cl ă direa (numai in cabinele destinate actofflor sunt 
amplasate 3 boilere cu o capacitate de 50 litri/ fiecare si rezistenta de 1500 W); 

•Instalatia de termoficare este degadat ă  in proportie de 70%; 
•Instalatia electric ă  necesită  redimensjonare (instalatia este subdimensionată  fată  de 

consumatorii actuali, exist ă  riscul de aparitie a unor scurteircuit ă ri); 



Ca urmare a situatiej prezentate este necesar ă  ş i oportun ă  realizarea lucr ă rilor de interventie 
asupra imobilulai cu scopul de a cre ş te performanta energetic ă , respectiv reducerea consumurilor 
energetice pentru inc ă lzire, in conditiile asigur ă rii ş i mentinerji climatului termic interior, 
repararea ş i adu_cerea la standardele actuate at ă t a instalatiilor cat ş i a interioarelor cl ă dirilor 
precuin ş i ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obi.ectivului de investitii; 

Av ănd in vedere performantele actuale din Rom ă nia, mai mult decal, pentru alte t ă ri, eficienta 
energetic ă  reprezint ă  un mijloc important pentru dezvoltare durabil ă , intruc ă t aceasta perrnite 
accelerarea procesului de atingere a diferitelor objective: consolideaz ă  securitatea aliment ă rii cu 
energie, reduce consumul de energie primar ă , contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
ser ă  intr-un mod viabil, imbună tă te ş te competitivitatea industriei, rentabilizeaz ă  investitiile datorit ă  
economiilor totale, asigur ă  dezvoltarea economic ă , crearea de locuri de munc ă  ş i conduce la facturi 
de energie suportabile. 

Eficienta energetic ă  este, prin urmare, o conditie absolut necesar ă , dad Rom`ania dore ş te s ă  
atingă  aceste objective ambitioase in domeniul energetic, la un cost aeceptabil. Este de asemenea, o 
miză  major ă  pentru protejarea puterij de camp ă rare a populatiei. De fapt, cre ş terile preturilor la 
energie reprezint ă  un fenomen inevitabil in urm ă torii anj, datorit ă  tendintej reglement ă rilor in 
vigoare (privjnd CO2, energiile regenerabjle, piata unic ă  a energiei etc.). Preturile trebuie s ă  
respecte anumite reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia social ă , a ş a cum 
a fost cazul pan ă  acum. 

Responsabilitatea autorit ă tilor publice este de a preg ă ti Romania pentru aeeste sehimb ă ri, prin 
transformarea subventiilor in investii sau stimulente financiare deoarece acestea trateaz ă  efectele 
ş i nu cauzele ş i de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru 
reducerea consumului ş i nu a praturilor. 

Eficienta energetic ă  trcbuie s ă  devină  o prioritate fundamental ă  pentru Romania. 

e) 	impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investitii. 

Nerealjzarea obieetivului_ referitor la cre ş terea eficientej energetice va duce la consurnari 
man i de energie reflectate în costuri man. 

Un alt impact negativ raportat la nerealizarea obiectivului va fi impactul asupra s ă nă tă tii ş i 
confortului prin imposibilitatea reducerii emisiilor de CO2. 

Tot impact negatjv ii reprezint ă  ş i nerespectarea Regulamentului Parlamentului European 
ş i al Consiliului privind reducerea anual ă  obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de ser ă  de că tre 
statele membre in perioada 2021-2030, in vederea realiz ă rii unei unjuni energetice reziliente ş i a 
respectă rii angajamentelor asumate in temeiul Acordului de la Paris, ş i de modificare a 
Regulamentului (UE) m-. 525/2013 al Parlamentului European ş i al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare ş i de raportare a emisijlor de gaze cu efect de sera ş i a altor informatii 
relevante pentru sehimb ă rile climatice. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investii cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii necesit ă tii 
realiză rji objectivului de investitii propus 

Obiectivul de investitii cu functjuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea 
investitiei propuse este "Cre ş terea eficentei energetice a sediului Muzeului Judetean Ialomita". 

2.3. Existenta, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investitii propus. 
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Ministerul Energiei a elaborat, in anul 2016, un Project de Strategie Energetic ă  pentru 
perioada 2016-2030 ş i orizont de timp 2030-2050. 

2.4. Existenta, dup ă  eaz, a unor acorduri intema ţ ionale ale statuluj care oblig ă  partea rom ă nă  la 
realizarea obiectivului de investi ţ ii 

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetic ă  
HG nr. 1460/2008 - Strategia na ţ ional ă  pentru dezvoltare durabil ă  a Romă niei - Orizonturi 

2013-2020-2030 
HG nr. 1069/2007 Strategia Energetic ă  a Rom ă niei 2007 — 2020, actualizat ă  pentru 

perioada 2011- 2020 
HG nr. 219/2007 privind promovarea cogener ă rii bazată  pe cererea de energie termic ă  
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetic ă  a clă dirilor, republicat ă  

2.5. Objective generale, preconizate a Ii atinse prin realizarea investiliei 

Prin intermedjul acestei operatiuni se urm ă re ş te cre ş terea eficienţ ei energetice a el ă dirilor 
publice, respectiv: 

• imbună tă tirea izola ţ iei termiee a anvelopei cl ă dirii (pere ţ i exteriori, ferestre, t ă mplă rie), a 
ş arpantelor ş i invelitoarelor, inclusiv mă suri de consolidare a cl ă dirii, dup ă  caz. 

• introducerea, reabiljtarea  i modernizarea, dup ă  eaz, a instalaţ iilor pentru prepararea, 
distribuţ ia i utilizarea agentului termic pentru inc ă lzire ş i a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare ş i climatizare, a sistemelor de ventilare mecanic ă  cu recuperarea 
că ldurii, inclusiv sisteme de r ă cire pasiv ă , precum ş i achizi ţ ionarea i instalarea 
echipamentelor aferente ş i racordarea la sistemele de ine ă lzire centralizat ă , dup ă  caz; 

• utilizarea surselor de energje regenerabil ă , pentru asigurarea necesarului de energie a 

• implementarea sistemelor de management energetic av ă nd ca scop imbună t ăţ irea eficien ţ ei 
energetice ş i monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizi ţ ionarea, instalarea, 
intreţ inerea i exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea i monitorizarea 
orică rui tip de energie pentru asigurarea condiliilor de eonfort interior); 

• inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ş i incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă  energetic ă  ridicată  ş i durată  mare de via ţă , cu respectarea nottuelor ş i 
reglementă rilor tehnice; 

• once alte activit ă ti care conduc la indepljnirea realiz ă rii objeetivelor proiectului ( 
inlocuirea circuitelor electrice, lucr ă ri de demontare/montare a instalatiilor ş i 
echipamentelor montate, lucr ă ri de repara ţ ii la faţ ade etc.); 

Obiectivul principal privind realizarea acestei investi ţ ii ii reprezint ă  eficientizarea 
energetic ă  a să iii de spectacole „EUROPA", A FOAIERULUI $1 A CENTRUL DE 1NFORMATII 
PENTRU CETATENI. 

Implementarea m ă surilor de eficientizare energetic ă  la aceast ă  cl ă dire va duce la 
imbună t ăţ irea condiliilor de desfăş urare a activit ăţ ilor specifice: 

- reducerea pierderilor de că ldură  ş i a consumurilor energetice; 
- reducerea costurilor de intretinere pentru inc ă lzire i ap ă  cald ă ; 
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul i consumul de energie, 

conducă nd la utilizarea eficient ă  a resurselor de energie. 
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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 estimează  in faza de proiectare 
DALI tinând cant de standardele de cost existente pentru lucr ă ri similare, de cantifdti de lucrari ş i 
oferte de pret de pe piata liberă  acolo unde luor ă rile nu sunt evidentiate in standarde de cost. 

Valoarea estimat ă  a acestui obiectiv de investi ţ ii este de 7.700.000 lei cu TVA. Obiectivul 
de investitii cu functiwii similare la care ne-am raportat pentru estimarea investitiei propuse este 
"Cre ş terea eficentei energetice a sediului Muzeului Judelean Ialomita". 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice 
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. 

elaborare expertiz ă  tehnic ă  — 20.000 lei cu TVA; 
- elaborare audit energetic — 15.000 lei cu TVA; 
- taxe pentru obtinere avize, acorduri — 20.000 lei cu TVA; 
- documentatie tehnico economic ă  faza D.A.L.I. — 18.000 lei cu TVA; 
- verificare tehnicd D.A.L.I. — 4000 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 to  are  identificat/ ă ) 

Surse de finantare: 

Programul privind cre ş terea eficentei energetice ş i gestionarea inteligent ă  a energiei in 
c łă dirilc publice din anul 2021 al Administratiei Fondului pentru Mediu. 

Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurat ă  din fonduri nationale  i  fonduri proprii. 

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului 5i/sau al constructiei 
existente 

Imobilul la care facem referire este situat  in  intravilanul municipiului Slobozia, str. Pia ţ a 
Revolutiei nr. 1, apartine domeniului public al judetului Ialomita conform Hotă rdrii de Guvem nr. 
1353/ 27.12.2001, Anexa nr. 1. Regimul juridic al constructiei este legiferat prin Legea nr. 
213/1998, H.C.J.  or.  47/30.09.1999 ş i H.C.J.  or.  156/29.09.2017. 

Imobilul  cc face obiectivul investitiei are urrn ă toarele elemente de identificare : constructie 
cu structura din cadre de beton ş i zidă rie din că ră midă , P+1 (partial), acoperi ş  tip teras ă ; Sc = 1568 
mp; Sd = 1840 mp. Imobilul are carte funciară  nr. 39901. 

5. Particularit'ati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan); 
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Imobilul  cc face obiectivul investitiei se afl ă  situ.at in str. Piaţ a Revolutiei, nr. 1 ş i are o 
suprafaVa de 1568 ml). 

b) reiaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul in arnplasament este asigurat din b-dul Matei Basarab i b-dul Chimiei ş i str. Episcopiei 

c) surse de poluare existente in zond - nu este cazul; 

d) particularit ă ti de relief - nu este cazul; 

e) nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei ş i posibilit ă li de asigurare a utilit ăţ ilor. 

În zona propus ă  pentru rnodernizare existd surs ă  de ap ă , energie electric ă  i telefonie. 
Imobilul  cc face obiectivul investitiei este racordat la to ate re ţ elele de utilit ăţ i. Lucr ă rile care se 

vor executa nu impun raeord ă ri la re ţ elele de utilit ăţ i din zonă , jar in cazul in care prin documentatia 
tehnică  se vor impune demol ă ri sau devieri ale re ţ elelor existente sau racord ă ri, acestea se vor 
realiza prin obiectivul de investitie propus. 

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 
mă sura in care pot fi identificate - nu este cazul; 

g) posibile obligaţ ii de servitute - nu este eazul; 

h) conditionă 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 vox face lucr ă ri de interven ţ ii, după  caz - nu 
este eazul; 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentafilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglementă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pa amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţ iondrilor specifice in cazul existentel unor zone protejate. 

În zon ă  exist ă  un monument istorie urmând s ă  fie solicitat punetul de vedere al autorit ăţ ii 
competente in domeniu asupra posibilelor condi ţ ionă ri. 

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

a) destinaţ ie ş i funcliuni; 

Destinaţ ia Cl ă dire destinată  activita ţ ilor administrative ş i soeiale 
Funcţ iuni existente ş i propuse: Cl ă dire destinat ă  activit ăţ ilor administrative (centrul de 

informare pentru cet ă teni ş i registratur ă ) ş i sociale (teatru, ş edinte, simpozioane, colocvii etc.) 
In prezent in acest imobil i ş i desfăş oară  activitatea UAT Jude ţul Ialomiţ a. 
Proiectul vizeaz ă  asigurarea posibilit ăţ ii de reducerea a pierderilor de energie termic ă . 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate 
Vor fi cuprinse lucr ă ri de reabilitare a cl ă dirii prin : 
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redimensionarea/refacerea instalatiilor fermice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 
electrice de iluminat ş i prize, instalatiei de paratr ă snet, instalatiilor de ventilatii ş i 
climatizare, etc; 
anveloparea cl ă diri; 
repararea acoperi ş ului tip teras ă ; 
inlocuire / reparare jgheaburi ş i coloane de scurgere ape pluviale; 

- reparatii la luminatoare; 
izolarea termic ă  a p1an ş eului de la etaj; 

- reparatii la tencuielile exterioare; 
- inlocuirea/ reabilitarea tampl ă riei interioare ş i exterioare; 
- refacerea placajelor ş i pardoselilor deteriorate; 
- repararea sau refacerea placajelor la pereti; 
- zugră veli, vopsitorii; 
- repararea ş i refacerea fmisajelor; 
- alte lucr ă ri care se impun ca urmare a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate; 

c) durata minimă  de functionare apreciat ă  corespunză tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Durata normala de functionare conform fi ş ei de evaluare constructii, este de 50 de ani 
conform HG 2139/2004 — DN. 

Durata minimă  de functionare apreciat ă  corespunzator destinatiei/functiunilor propuse este 
de 20 de ani. 

d) nevoi/solicit ă ri functionale specifice. 
Se vor stabili ulterior in conformitate Cu normativele aflate in vigoare. 

'7. Justificarea necesit ă tii elaboră rii, dup ă  caz, a urtn ă toarelor studii: 

- expertizei tehnice, auditului energetic on a altor studii de specialitate, auditurj sau analize 
relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente; 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile ş i 
permisivitatile asociate cu obiectivu.1 de investitii, in cazul interventiilor pe monurnente istorice sau 
in zone protej ate. 

Pentru obiectivul de investitii propus „EFICIENTIZARE ENERGETIC:k SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE INFORMATH PENTRU CETNTENI", se 
va realiza o documentatie de avizare a lucr ă rilor de interventii, studii de specialitate (audit 
energetic, expertiz ă  telmică  etc.), documental:le pentru obtinerea autorizatiei de construire. Ulterior 
obtinerii autorizatiei de construire se va realiza proiectul tehnic în vederea executiei lucr ă rilor. 

Director Executiv, 
Vlad Cristian 

intocmit, 
Mirela Trif 
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Nr.02,,2,&))  /2021 	din .09.2021 

RE'FERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hoteireire privind aprobarea Notei conceptuale aferentei obiectivului de investilii 

"EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE SPECTA COLE "EUROPA", FOAIER 
CENTRUL DE INFORMA ŢH PENTRU CETĂ TENI" 

Prin  pro iectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptuaki 
aferentd obiectivului de investitii "EFICIENTIZARE ENERGE.TIC Ă  SALA DE SPECTA COLE 
"EUROPA", FOAIER I CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CEDITENI". 

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hoteirdrea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile i coinpletdrile 
ulterioare, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupd caz, ci studiului de fezabilitate on a 
documentaţ iei de avizare a lucrdrilor de intervenţ ii este conditionatd de aprobarea prealabild de 
că tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1) si (2) al aceluiasi act normativ, Nota conceptuald este o documentatie 
intocmitd in scopul justificdrii necesit ăpi ş i oportunitatii realizdrii unui obiectiv de investi ţ ii, 
finanţ at total sau partial din ,fonduri pub/ice, prin intermediul cdreia se evidentiazd datele 
preliminare necesare implementdrii obiectivului de investitii prop us si se prezintd informatii cu 
privire la estimarea suportabilitdtii investitiei pub/ice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a 
stab/lit ş i un model cadru, care este prevdzut in anexa nr. 1 la Hotă rarea de Guvern nr. 907/2016. 

Spatiul este destinat activitdtilor administrative (centrul de informatii pentru ceteiteni ş i 
registratura) i sociale (teatru, sedinte, simpozioane, colocvii etc), iar pentru buna functionare a 
tuturor activitdrilor este necesard eficientizarea energeticd a clddirii pentru protejarea spatiului de 
lucru de curenti de aer ş i variatii de temperaturd. 

Obiectivul general il constituie cresterea performantei energetice a sdlii de spectacole 
"Europa", a foaierului si a Centrului de Informatii pentru Cetdteni, res' pectiv reducerea 
consumului energetic pentru inc ă lzire, in conditiile asigură rii ş i mentinerii climatului termic 
interior, repararea aducerea la standardele actu ale ată t a instalatiilor, cat si a inter ioarelor 
clddirilor, precum i imbundtlitirea aspectului urban istic. 

Constat and că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţean Ialomita adoptarea hot& drii in.forma si continutul prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN PAVEL 
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RAPORT LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE aferent ă  obiectivului de investi ţ ii: 

"EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI 

CENTRUL DE INFORIVIATH PENTRU CETĂ TENI". 

Consiliul Judetean Ialomita a identificat necesitatea eficientiz ă rii energetice a s ă lii de 

spectacole „EUROPA", a foaierului ş i a Centrului de Informatii pentru Cet ă teni - imobil aflat in 

domeniul public al judetului Ialotnita, conform Hot ă rarii de Guvern nr. 1353/ 27.12.2001 - Anexa nr. 

1, H.C.J. nr. 47/30.091999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. Regimul juridic al constructiei este legiferat 

prin Codul Civil, Codul Administrativ. 

Starea actual ă  a cl ă dirii este unn ă toarea: 

•Acoperi ş ul neeesit ă  lucră ri de hidroizolatie deoarece sunt infiltratii de ap ă  pluvial ă ; 

•Tă rnpl ă ria (ferestrele)  i uş ile interioare trebuiesc inlocuite cu tampl ă rie pvc cu geam termopan 

care s ă  ofere etan ş eitate; 

*U ş ile  de acces in el ă dire sunt intr-o stare av,ansat ă  de uzură  ş i trebuiesc inlocuite in proportie 

de 100%; 

•Peretii exteriori necesit ă  lucră ri de reabilitare termic ă  (termoizolatie) in proportie de 100%; 

• Grupurile sanitare necesit ă  lucră ri de reparatie, in proportie de 70%; 

• Centrala termic ă . (putere termic ă  nominal de 290,75KW/ 2 cazane) asigur ă  agentul termic 

pentru toat ă  clă direa ş i este in functiune din anul 2000, jar ultima verificare a cazanelor a 

fost realizat ă  in anul 2019; 

•Apa cald ă  nu este asigurat ă  in toată  cl ă direa (numai in cabinele destinate actorilor sunt 
amplasate 3 boilere cu o capacitate de 50 litri/ fiecare i rezistenta de 1500 W); 

•Instalatia de termoficare este degadat ă  in proportie de 70%; 

•Instalatia electric ă  neeesită  rodimensionare (instalatia este subdimensionată  fat ă  de 

consumatorii actuali, exist ă  riscul de aparitie a unor seurteircuit ă ri). 
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tirmare a situatiei prezentate este necesar ă  ş i oportun ă  realizarea lucr ă rilor de 

interventie asupra imobilului cu seopul de a cre ş te performanta energetic ă , respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru inc ă lzire, in conditiile asigur ă rii ş i mentinerii climatului termic interior, 

repararea ş i ad ucerea la standardele actuate atat a instalatiilor cat si a interioarelor cl ă dirilor precum ş i 

ameliorarea aspeetului urbanistic al municipiului Slobozia. 

În data de 07.09.2021 a fost lansat ghidul de finantare at Administratiei Fondului pentru 

Mediu privind cre ş terea eficentei eriergetice ş i gestionarea inteligent ă  a energiei în cl ă dirile publice. 

Astfel, UAT Jude ţ ul lalomi ţ a identificand aceast ă  oportunitate dore ş te s ă  aplice pentru finantarea 

obiectivului de investitii cu titlul EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE SPECTACOLE 

„EUROPA", FOAIER $1 CENTREL DE INFORMATII PENTRU CET Ă TENI. 

Conform Hot ă rarii nr. 907729.11.2016 elaborarea documentatiilor tehnico-economice este 

conditionat ă  de elaborarea prealabil ă  de care beneficiarul investi ţ iei a notei conceptuale. 

Nota conceptual ă  reprezint ă  documentaţ ia intocmită  de beneficiarul investi ţ iei in scopul justific ă rii 

necesităţ ii i oportunit ă tii realiz ă rii unui obiectiv de investi ţ ii, finanţ at total sau partial din fonduri 

publice. Pentru obiectivele noi de investi ţ ii este necesar ă  elaborarea ş i aprobarea notei conceptuale 

care eviden ţ iaz ă  datele preliminare necesare implernent ă rii obiectivului de investi ţ ii propus i prezint ă  

informatii cu privire la estimarea suportabilit ă tii investi ţ iei publice. 

În vederea derul ă rii cu celeritate a procedurilor instituite de 1-IG 907/29.11.2016, se 

propune prin proiect plenului autorit ă tii deliberative s ă  imputerniceasc ă  Pre ş edintele Consiliului 

Jude ţ ean Ialomita s ă  reactualizeze prin dispozi ţ ie, on de câte on este nevoie continutul notei 

conceptuale, in cazul unor modific ă ri de ordin legislative sau de natur ă  tehnic ă . 

Avand in vedere prevederile Legii 27372006 a finantelor publice locale ş i ale OUG 

nr.57/2019 privind privind Codul administrative, Cu moditic ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

propunem Consiliului Judetean 1alomita aprobarea proiectului de hot ă rare privind aprobarea Notei 

Conceptuale pentru obiectivul de investitii "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE 

SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE INFORMATII PENTRU 

CETĂ TENI", in forma ş i continutul prezentat. 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

 

intocmit, 

Mirela Trif 

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

