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NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

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

„Lucrciri de modernizareIreetbilitare drum modernizat din asfalt - strada Unit ăţ ii comuna 
Alexeni, acces Aerodrom Alexeni" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite — Pre ş edintele Consiliului Sude ţ ean Ialomita 

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

1.4. Beneficiarul investitiei 
Judeţul Ialomiţ a 

2. Necesitatea si oportunitatea oblectivului de investifii propus 
2.1. Scurtă  prezentare privind: 
a) Deficienţ e ale situa ţ iei actuate: 

in 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 consttuctiilor neutilizate, care au 
apartinut fostului Aerodrom Alexeni. Acesta reprezint ă  un element de poten ţ ial de cre ş tere a 
atractivit ăţ ii economice a regiunii, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legisla ţ ia in 
vigoare. 

In anul 2017 in baza prevederilor H.G. nr. 428109.06.2017 privind modificarea anexei nr. 10 
la  Hotclrarea Guvernului nr. 170572006 pentru aprobarect inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului ş i pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Đ ezvolt ă irii Regionale, Administratiei Publice Fondurilor Europene 
in domeniul public al judelului Ialomita ş i prin H.C.J Ialornita nr. 156/29.09.2017 privind 
modificarea i completarea Anexei la Hotiirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 
30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alceituiesc domeniul public al judetului 
lalomita in vederea actualizeirii acestuict, bunurile imobile cc au campus fostul „Aerodrorn Alexeni" 
au fast inregistrate în inventarul domeniului public al jude ţ ului Ialomiţ a. 
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Relativ la propunerea unor investitori interesati,  a op ţ iunilor de finanţ are ş i a strategiei de 
dezvoltare regional. (in concordan 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 (func ţ iunile propuse) aferente concesiunii 
bunurilor identificate, astfel inc ă t concesiunea rezultat ă  s ă  fie realizabil ă  ş i fezabil ă , atat din punct 
de vedere tehnic, cht ş i din punct de vedere economic legal, cu respectarea totodat ă  a norrnelor de 
protecţ 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 importanţă  regional ă . 

Astfel devine necesard asigurarea accesului cat mai facia la Aerodromul Alexeni, prin 
imbună tăţ irea parametrilor drumului de acces, respectiv strada Unit ăţ ii aparţ inand patrimoniului 
domeniu public al comunei Alexeni. 

La acest moment, strada Unit ăţ ii figureaz ă  ca „drum modernizat din asfalt" si prezint ă  o 
stare precar ă  at ă t din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, profit longitudinal ş i 
transversal, cat ş i al imbră că minţ ii rutiere pe porfunea de la intersec ţ ia cu DN2A pan ă  la pl.-maul de 
acces efectiv in aerodrom, respectiv 1530,83m. 

În aceste condi ţ ii se impune modernizarea/reabilitarea acestui drum, pentru asigurarea 
fluenţ ei ş i siguranţ ei traficului. Pentru realizarea acestui obiectiv sursele de finan ţ are vor fi din 
bugetul local al Judeţ ului. 

Potrivit Hot ă ră rii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul 	cadru al 
doeumenta ţ filor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 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 ii 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 tehnico economici ai 

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea abiectivului de investiţ ii: 
Proiectul propus se adreseaz ă  urmă toarelor nevoi existente in zon ă : 

Necesitatea facilit ă rii tranzitului care Aerodromul Alexeni, av ă nd în vedere faptul c ă  se 
intenţ ioneaz ă  s ă  se restabilease ă  func ţ ionalitatea ca ş i aeroport comercial pentru pasageri ş i 
transport de marf ă  (cargo) ş i operatiuni de avia ţ ie general ă  ş i de afaceri. La acest moment 
Aerodromul Alexeni este cea mai burl op ţ iune de aeroport alternativ pentra Aeroportul 
Bucure ş ti Otopeni, datorit ă  poziţ iei ş i condi ţ illor de infrastructur ă  pe care le are; 

- Necesitatea asigur ă rii infrastructurii necesare dezvolt ă rii economiei locale; 
Necesitatea imbună tăţ irii nivelului de trai ş i confort al populaţ iei din zonă ; 

- Asigurarea eircula ţ iei in condi ţ ii de siguran ţă  si contort pe strada Unit ăţ ii. 
c) Impactul negativ previzionat  în cazul nerealiză rii obiectividui de investilii: 

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

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investi ţ ii cu acelea ş i func ţ iuni sau func ţ iuni 
similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii 
necesitaţ ii realiză rii obiectivului de investi ţ ii propus. 

- Nu este cazul. 

2.3. Existen ţ a, după  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 investi ţ ii propus. 

- Obieetivul de investi ţ ii este in concordan ţă  GU Strategia de Dezvoltare a Jude ţ ului Ialomi ţ a. 
Obiectivul proiectului este in concordant:6, cu Strategia de modernizare, reabilitare ş i 
intre ţ inere a editor de comunica ţ ii din jude ţ ul talomiţ a. 

2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri intema ţ ionale ale statului care oblig ă  partea rom ă nă  la 
realiz area obiectivului de investi ţ ii: 

- Nu e cazul. 
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2.5. Objective generate, preconizate a fi atinse prin realizarea juvestitiei. 
In cadrul strategiej de dezvoltare a judetului Ialorni 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  un element de potential de cre ş tere a 
atractivit ă tii economice a regiunji, prin reabilitare sau reconversie, in conformitate cu legislatia în 
vigoare. 
3. Estimarea sup ortabilit ă tii investitiei publice 

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

costurile unor investi ţ ii similare realizate; 
Cheltujeli le pentru executja obiectivului de investitij se estimeaz ă  in faza de proiectare 

Documentaţ ie pentru Avjzare Lucr ă ri de Interven ţ ii, ţ inând cont de costurile un.or investitii similare 
realizate, de cantit ă ti de lucrari ş i oferte de pret de pc piata liber ă . 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarca, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investitie, precum ş i pentru_ elaborarea altor studii de specialitate in 
functje de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
obtinerea avizelor, autorizatiilor ş i acordurilor prev ă zute de loge. 

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

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

execuţ ie lucră ri: 	 — 4.400  mu i lei cu TVA. 
3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finant ă rii nerarnbursabile 

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

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

Terenul apart:Me domenjului public al Cornunei Alexeni.prin HCJ nr.145/30.08.2021, 
drumul a fost temporar preluat in administrare de c ă tre Consiliul Judetean Ialomi ţ a din domenjul 
public al comunei Alexeni ş i administrarea Consiliului Local al comunei Alexeni in vederea 
execut ă rii unor lucr ă ri de modernizare/reabilitare. 

4.2. Regimul economic: 
Categorja 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 comunicaţ ii, Cr - c ă i rutiere. Pentru lucr ă ri in 

zona drumurilor publice ş i în 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 ăţ i ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spatii alveolare carosabile 
pentru transportul in comun; refugij ş i treceri de pietonj; retele tehnico-edilitare, spa ţ ii verzi 
amenajate; parcaje pentru salariati ş i pentru c ă l ă tori; lucr ă ri de terasamente. Utiliz ă ri admise Cu 
condi ţ ionă ri: elementele c ă ilor de comunicatie in zona obiectivelor speciale s ă  respecte legislatia in 
vigo are. 

Totodată , conform prevederilor aim 8, art. 28 al Regulamentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Lucr ă rile de construc ţ ii pentru reafizarea/extinderea retelelor edilitare se 
execut ă , de regulă , anterior sau concomitent cu lucr ă rile de realjzare/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a retelei stradale, in conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorit ă tilor 
administratiei publice (aprobate in condi ţ iile legii)" ş i conform prevederilor alin. 9 "Documentatine 
tehnice elaborate pentru objective de investitii privind realizarea/ extinderea / modernizarea/ 
reabilitarea ret.elei stradale, precum sj a drumurilor de interes local, judetean si national situate in 
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vederea amplas ă rii reţ 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 sau alte produse petroliere, retele termice, 
electric; de telecomunicatii ş i infrastructuri 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 suecint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 

terenului, dirnensiuni in plan): 
Drumul este cuprins intre; Intersectie en DN2A — punet de acces Aerodrom Alexeni. 

- Lungime: 1530,83m; 
- Suprafat ă  total ă : 32.448  nip. 
b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c ă i de acces posibile: 

Zonă  eă 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 eazul. 
f) existenta unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

in mă sura in care pot fi identificate: 
Existenta unor eventuale retele edilitare  în amplasament care an necesita relocarea/protejarea 

vor fi stabilite ş i se va dipune sau nu relocarea sau protej area acestora prin avizele pe care Consiliul 
Judetean Ialomita in calitate de beneficiar le va obtine de la fumizori aferenti. 

g) posibile obligatii de servitute: 
Nu este cazul. 

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 interventii, dup ă  
eaz: 
Nu este cazul. 

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

j) existenţ a de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existen ţ a condition ă rilor specifice in eazul existentei unor zone 
protejate: 
Nu este eazul. 

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

a) destinatie si func ţ ittni: 
- drumul modernizat/reabilitat va asigura accesul c ă tre Aerodromul Alexeni; 

b) earacteristici, pararnetrii ş i date tehnice specifice, preconizate: 
vor fi cuprinse lucr ă ri de modernizare/reabilitare a 1530,83m de drum modernizat asfalt; 

- alte luer ă ri care se impun ea urmare a prevederilor legisla ţ iei speeifice si a studiilor de 
specialitate, 

c) durata minim ă  de funcţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ ieidunctiunilor propuse: 
Durata minim ă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destina ţieiancţ iunilor propuse va fi 

stabilit ă  ulterior prin noiniative specifice in vigoare. 
d) nevoi/solieit ă ri funcţ ionale specifice: 

Traficul desfăş urat pe drumul investigat are componnet ă  de tranzit, dar ş i local ă , de acces 
că tre propriet ă ti sau societ ă ti cu caraeter lucrativ din zon ă , terenuri agricole etc. Viitoarea 
amenajare a drurnului va impulsiona dezvoltarea activit ă tilor economice in zon ă , ceea ce va genera 
trafie suplimentar. 
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7. Justificarea necesitAtii elabor5rii: 
Pentru asigurarea accesului cat mai facil la Aerodromul Alexenj, prin imbun ă t ăţ irea 

parametrilor drumului de acces, respectiv strada Unit ăţ ii apar ţ ină nd patrimoniului domeniu public al 
comunei Alexeni este necesar ă  modemizarea/reabilitarea acestui drum, pentru asigurarea fluen ţ ei ş i 
siguranţ ei traficului. 

Etapele de elaborare i con ţ inutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/projectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice stabilite conform HG nr. 907/2016 
(actualizat ă ) vor fi: 

expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografic, elaborare documenta ţ ie tehnico 
economică . D.A.L.I., documentatii pentru obtinere avize, acorduri. 
elaborare Project Tehnic+DE , PAC. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

vpcY- 
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