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PROIECT DE HOTĂRARE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentii obiectivului de investilii 

"EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE SPECTA COLE "EUI?OPA", FOAIER 
CENTRUL DE INFORMATII PENTI?U CET Ă TENI" 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.42.0gr /2021 - — din ,t(b .09.2021 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialornita, 
Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr.0144% /2021 - b din .40 .09.2021 al Directiei 

Investitii ş i Servicii Publice; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.09.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

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

amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald, protectia rnediului ş i turism, 
Hotdrdrea Consiliului Judelean lalornita nr. 	 din 	.09.2021 privind 

aprobarea Notei conceptuale ctferentd obiectivului de investitii "EFICIENTIZARE 
ENERGETICA -  SALA DE SPECTA COLE "EUROPA", FOAIER I CENTRUL DE 
INFORMATIT PENTRU CET" ŢENI", 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b) ş i alin. (3) lit. y) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile 
ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 5 al/n. (2) si anexa nr. 2 din Hotă rdrea de Guvern nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finantate din fonduri publice, cu 
modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

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

In temeiul art. 196 al/n. (I) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Cu modificdrile i completdrile ulterioare, 
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HOTĂ RA5TE: 

Art.1 Se aprobct Tema de pro  iectare aferentcl obiectivului de investi ţ ii 
"EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE  SPECTA  COLE "EUROPA", FOAIER 
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CET/ITEM", prevazută  in anexa care face parte 
integrantii din prezenta hotdrd re. 

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Pre,sedintele Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţa, să  reactualizeze prin dispoziţ ie,  în  func ţ ie de modificei rile legislative sau de 
naturci tehnicci, conţ inutz,d Temei de proiectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului lalomiţa, prezenta hoteird re va fi 
comunicatd spre ducere la indeplinire Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii  Pub lice, i  spre 
Instituţ iei Prefectului — Judeţ ul Ialomiţa, urnIcInd a fi publicatii pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialorniţ a, secţ iunea Monitorul Oficial al judeţ ului. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Judetului Ialonaita, 

Adrian Robert Ionescu 
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APROBAT, 

PREEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

TEMA DE PROIECTARE 

1. Informatii generale privind obiectivul 1Je investitii propus 

1.1. Denurnirea obiectivului de investitii: EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CEATENT 

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

1.3. Ordonator de credite (seeundar/tertiar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul 
Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judetul Ialomita 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judeţ ul Ialomita 

2. Neeesitatea ş i oportunitatea obiectivului de investitii propus 

21. Informatii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei 
existente, documentatie cadastral ă : 

Imobilul la care facem referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str. Piata 
Revolutiei ru.-. 1, apartine domeniului public al judetului Ialomita conform Hot ă rarii de Guvern nr. 
1353/ 27.12.2001, Anexa nr. 1. Regimul juridic al constructiei este legiferat prin Legea nr. 
213/1998, H.C.J. nr. 47/30.09.1999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. 

Imobilul ce face obiectivul investitiei are urrnAtoarele elernente de identificare : constructie 
cu structura din cadre de beton i zid ă rie din car ă rnidă , P+1 (partial), acoperi ş  tip terask Sc = 1568 
mp; Sd = 1840 mp. Imobilul are carte funciard nr. 39901. 

2.2. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafala 
terenului, dimensiuni in plan); 

Imobilul  cc face obiectivul investitiei se afl ă  situat pe str. Piata Revolutiei nr. 1 ş i are o 
suprafat ă  de 1568 mp. 
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b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul  în  amplasament este asigurat din b-dul Matei Basarab, b-dul Chimiei §i str. 
Episcopiei. 

c) surse de poluare existente in zonă ; 
Nu este cazul 

d) particularit ă ti de relief; 
Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilită tilor; 

În zona propus ă  pentru modemizare exist ă  surs ă  de ap ă , energie electria  i  telefonie. 
Imobilul  cc face obiectivul investitiei este racordat la toate reltelele de utilită ti. Lucră rile care se 

vor executa nu impun racord ă ri la re ţ elele de utilit ăţ i din zonă . 

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

g) posibile obligatii de servitute; - nu este cazul 

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 vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  caz; 

Nu este cazul 

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

Reglementă ri urbanistice aplicabile zonei vor  ii  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 ; existenta condition ă rilor specifice in cazul existenţ ei unor zone  protej  ate.  

În zonă  exist ă  un monument istoric urmând s ă  fie solicitat punctul de vedere al autorită tii 
competente  în  dorrieniu asupra posibilelor condi ţ ionă ri. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 

a) destinatie ş i fanctiuni; 

Destinaţ ia : Cl ă dire destinată  activit ăţ ilor administrative  ş i sociale 
Functiuni existente ş i propuse : Cl ă dire destinat ă  activită tilor administrative (centrul de informare 
pentru cet ă teni ş i registratură ) ş i sociale (teatru, sedinte, simpozioane, colocvii etc.) 

În prezent  în  acest imobil i ş i desfăş oar ă  activitatea UAT Jude ţ ul Ialomi ţ a. 

Proiectul vizeaz ă  asigurarea posibilit ă tii de reducerea a pierderilor de energie termic ă  ş i electric ă . 
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b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 

Vor fi cuprinse lucr ă ri de reabilitare a cl ă dirii prin : 
- redimensionarea/refacerea instalatiilor termice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 

electrice de iluminat ş i prize, instalatiei de paratr ă snet, instalatiilot de ventilatii ş i 
clirnatizare, etc; 

- anveloparea el ă diri; 
- repararea acoperi ş ului tip teras ă ; 
- inlocuirei reparare jgheaburi ş i coloane de scurgere ape pluviale; 
- reparatii la luminatoare; 
- izolarea termicd a plan ş eului de la etaj; 
- reparatii la tencuielile exterioare; 
- inlocuirea/ reabilitarea tdmpl 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 finisajelor interioare ş i exterioare; 
- alte luer ă ri care se impun ca urmare a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate (expertiz ă  tehnic ă  ş i audit energetic); 

c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu 
în vigoare; 

Nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare va fi stabilit conform solutiilor din expertiza 
tehnic ă  ş i raportul de audit energetic raportate la normativele specifice în vigoare. 

d) numă rul estimat de utilizatori; 

Numă rul de utilizatori pentru sala de speetaeole si central de informatii estc de aproximativ 
35000 pe 

e) durata minim ă  de functionare apreciatd corespunzdtor destinatiei/functiunilor propuse; 

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

Durata minim ă  de functionare apreciatd corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse este 
de 20 de ani, conform auditului energetic. 

1) nevoi/solicită ri functionale specifice. 

Nevoileisolicit ă rile functionale specifice vor  fî stabilite conform solutiilor din expertiza 
tehnicd ş i raportul de audit energetic raportate la normativele specifice în vigoare. 

g) 	corelarea solutiilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de protectie a mediului ş i a 
patrimoniului 
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Va fi stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigoare. 

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solution ă rii nevoii beneficiarului 
cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii  în  scopul reducerilor emisiilor de carbon prin 
sprijinirea eficientei energetice, a gestionă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei 
din surse regenerabile in clă dirile publice; 

- imbună tă tirea performantelor energetice; 
- reducerea consumului termic; 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i impunerile ce rezult ă  din aplicarea acestuia 

Sc aplică  prevederile 
Legii 907/2016 privind etapele de elaborare ş i eontinutul-cadru al documentatiilor tehnico-

econorniee aferente obiectivelor/proiectelor de investi ş ii finantate din fonduri publice. 
Hotă ră rea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate 

din fonduri publice, Cu  completă rile ş i modifică rile ulterioare. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu complet ă rile ş i modific ă rile ulterioare 
Legea nr. 204/2020 pentru modificarea  i  completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea  în  

constructii. 
Hotă ră re nr. 273/ 14 italic 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentului de receptie 

a lucră rilor de constructiilor ş i instalatiilor aferente acestora. 
Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de constructii, cu 

complet ă rile ş i modifică rile ulterioare 
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construclii. 
Legea 350/2001 privind amenaj area teritoriului si urbanismului 
Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului ş i de elaborare ş i actualizare a 
documentatiilor de urbanism 

Hotă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regularnentului general de urbanism 
Hot ă rArea nr. 925/1995 privind Regularnentului de verificare ş i expertiz ă  telmic ă  de calitate 

a proiectelor, a executiei lucră rilor ş i constructiilor 
Hotă rdrea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii 

Cod de proiectare seismic ă  Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ P 100- 
1/2013 
Normativ privind proiectarea cl ă dirilor civile din pullet de vedere al cerintei de sigurantă  in 
exploatare indicativ NP 068-02 
Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012. 
P118/1999 — Normativ de sigurantă  la foe a constructiilor. 

Director executiv, 
Vlad Cristian 

6te 
Intocmit, 
Mirela Trif 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă  

obiectivului de investitii "EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE SPECTA COLE 
"EUROPA", FOAIER I CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CET Ă TENI" 

Prin proiectul de hoteircire sz,ipus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se propune 
aprobarea Temei de proiectare aferentei obiectivului de investitii "EFICIENTIZARE ENERGETICA -
SALA DE SPECTA COLE "EUROPA", FOAIER I CENTRUL DE INFORMATII PENTRU 
CETĂ TENI". 

În conformitate cu prevederile art. 4 al/n. (1) din Hotdrcirea de Guvern in. 90772016 privind 
etapele de elaborare ş i confinutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investifii finanlate din fonduri publice, cu modificeirile completeirile 
ulterioare, "tema de proiectare exprimd intenţ iile investitionale ş i nevoile functionale ale 
beneficiarului investiţ iei, evidenfiate in nota conceptualei, determindnd concep tia de realizare a 
obiectivului de investi ţ ii, in funcrie de condiţ ioneirile tehnice, urban istice genercile ale 
amplasonentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau cite condi tiondri 
specifice obiectivului de investi ţ ii". .Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stab/lit i un model 
cadru, preva-zut in anexa in, 2 la Hotdreirea de Guvern nr. 90772016. 

Totodatei, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupei caz, a studiului de fezabilitate on a 
documentatiei de avizare a hicreirilor de intervenţ ii este condiţ ionatei de aprobarea prealabilii de 
cdtre beneficiarul investi !lei a notei conceptuale ş i a temei de proiectare". Pentru obiectivul in 
cauzei a fost aprobatei Nota conceptualei. 

Spatiul este destinat activiteitilor administrative (centrul de informatii pentru ceteiteni 
registratura) ş i sociale (teatru, sedinte, simpozioane, colocvii etc.), iar pentru buna ,functionare a 
tuturor activiteitilor este necesard eficientizarea energeticd a cleidirii pentru protejarea spaliului de 
lucru de curenti de aer ş i variatii de temperaturei. 

Rezultatul a ş teptat lii urma realizdrii obiectivului de investitii constei in cresterea eficieritei 
energetice a clddirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice, a 
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizeirii energiei din surse regenerabile în clddirile pub/ice, 
imbuneitdtirea performantelor energetice, reducerea consumului term/c. 

Constatad cei suit indeplinite condifiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Jude fean Ialomiţ a adoptarea hoteirdrii in .forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Consillui Judete4n talomita 

rinint  
lopoo870 1  

Redactat, 
Tudorache  Emilia  
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DIRECTIA INVESTI Ţ II SI SERVICII PUBLICE 

Raport la proiectul de bot ă ră re 
privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE aferent ă  oblectivului de investitii 

"EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI 
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETĂ TENI" 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a a identificat necesitatea eficientiz ă rii energetice a Ali de 

spectacole „EUROPA", a foaierului si a Centrului de Inform* pentru Cet ă teni — imobil aflat in 

dorneniul public al judetului biornita, conform Hot ă rdrii de Guvern m. 1353/ 27.12.2001 - Anexa 

nr. 1, I-LC.1 m. 47/30.09.1999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. Regimul juridic al constructiei este 

legiferat prin Codul Civil, Codul Administrativ. 

Imobilul  cc face obiectivul investitiei are urm ă toarele elemente de identificare : 

constructie cu structura din cadre de beton si zid ă rie din c ă ră midă , P+1 (partial), acoperi ş  tip 

teras ă ; Sc — 1568 mp; Sd = 1840 inp. Imobilul are carte funciar ă  nr. 39901. 

Spatiul este destinat activit ă tilor administrative (centrul de informare pentru eet ă teni ş i 

registratură ) ş i sociale (teatru, sedinte, simpozioane, colocvii etc.) iar pentru buna functionare a 

tuturor activit ă tilor este necesar ă  eficientizarea energetic ă  a cl ă dirii pentru protej area spa ţ iului de 

lucru de curenţ i de aer si varia ţ ii de temperatur ă . 

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

Mediu privind cre ş terea eficentei energetice ş i gestionarea inteligent ă  a energiei in cl ă dirile 

publice. Astfel, UAT Judelul Ialomi ţ a identificand aceast ă  oportunitate doreste s. aplice pentru 

finantarea obiectivului de investitii cu titlul EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE 

SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRIJL DE INFORMATH PENTRU CETĂ TENI. 

Rezultatul asteptat în urma realiz ă rii obiectivului de investitii const ă  in cresterea eficientei 

energetice a el ă dirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice, 

a gestiondrii inteligente a energiei si a utiliz ă rii energiei din surse regenerabile in cl ă dirile publice; 

imbună tă tirea performantelor energetice; reducerea consumului termie. 
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Conform Hot ă rdrii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice, doeumentatiile tehnico-economice se elaboreaz ă , pe etape, astfel: 

În etapa I se elaboreaz ă : i) nota coneeptual ă  i ii) tema de proiectare 

Tema de pro iectare exprim ă  inten ţ iile investi ţ ionale ş i nevoile functionale ale 

beneficiarului investitiei, evidentiate in nota conceptual ă , determin ă nd concep ţ ia de realizare a 

obiectivului de investi ţ ii, în funetie de condition ă rile tehnice, urbanistice generale ale 

amplasamentului, de protectie a mediului natural ş i a patrimoniului cultural sau alte condition ă ri 

specifice obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru obiectivele noi de investitii este necesar ă  aprobarea temei de proiectare 

care exprim ă  intentiile investitionale ş i nevoile fu.nctionale ale beneficiarulai investitiei. 

În vederea derul ă rii cu celeritate a procedurilor instituite de HG 907/29.11.2016, prin 

proiectul de hotă rare se propune plenului autorit ăţ ii deliberative s ă  imputerniceasc ă  pre ş edintele 

Consiliului Judettan Ialomi ţ a s ă  reactualizeze prin dispozi ţ ie, on de câte on este nevoie continutul 

temei de proiectare, in cazul unor modific ă ri de ordin legislativ sau de natur ă  tehnic ă . 

Având  în vedere prevederile Legii 273/2006 a finan ţ elor publice locale ş i ale O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, propunem Consiliului 

Jude ţ ean 1alorni ţ a aprobarea proiectului de hot ă rhre privind aprobarea temei de proiectare pentru 

obiectival: "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER 

$1 CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETĂ TENI", in forma ş i continutul prezentat. 

Director Executiv, 

Cristian Vlad 

ibt  
intocmit, 

Mirela Trif 
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