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TEMA DE PROIECTARE 

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: FFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI CENTRUL DE INEORMATII PENTRU CETĂ TENI 

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

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

1.4. Beneficiarul investitiei: 
Unitatca Administrativ Teritorial ă  Judetul Ialomi ţ a 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Unitatea Adrninistrativ Teritorial ă  Judetul Ialomita 

2. Necesitatea ş i oporturtitatea obieetivului de investitii propus 

2.1. 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 numicipiului Slobozia, str. Piata 
Revolutiei nr. 1, apartine domeniului public al ju.de ţului Ialomita conform Hot ă ră ril de Guvern nr. 
1353/ 27.12.2001, Anexa nr. 1. Regimul juridic al constructiei este legiferat prin Legea rir. 
213/1998, H.C.J. nr. 47/30.09.1999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. 

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

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

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

anobilul  cc face obieetivul investitiei se afl ă  situat pe str. Pia ţ a Revolutiei nr. 1 ş i are o 
suprafat ă  de 1568 nap. 
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b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul  în amplasament este asigurat din b-dul Matei Basatab, b-dul Chimiei 	str, 
Episcopiei. 

c) surse de poluare existente in zon ă ; 
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 utilit ăţ ilor; 

În zone propus ă  peritru modernizare exist ă  surs ă  de ap ă , energie electric ă  i telefonie. 
Imobilul  cc face obiectivul investitiei este racordat la toate retelele de utilit ă ti. Lucră rile care se 

vor executa nu impun racord ă ri la retelele de utilit ăţ i din zon ă . 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
In m ă sura in care pot fi identificate; - nu este cazul 

g) posibile obligatii de servitute; - nu este cazul 

h) conditionă ri constructive determinate de starea telinic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de intervenţ ii, după  caz; 

Nu este cazul 

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

Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice în cazul existentei unor zone protejate. 

În zonă  există  un monument istoric urmand s ă  fie solicitat punetul de vedere al autoritalii 
competente in domeniu asupra posibilelor condition ă ri. 

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

a) destinatie ş i functiuni; 

Destinatia : Cl ă dire destinat ă  activit ă tilor administrative ş i sociale 
Functiuni existente ş i propuse : Cl ă dire destinat ă  activiatilor administrative (centrul de informare 
pentru cet ă teni ş i registratur ă ) ş i sociale (teatra, ş edinte, simpozioane, colocvii etc.) 

În prezent în acest iinobiH ş i desfăş oar ă  activitatea UAT Judetul ralomi4a. 

Proiectul vizează  asigurarea posibilit ă tii de reducerea a pierderilor de energic tennic ă  ş i electric ă . 
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b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 

Vor fi cuprinse lucrari de reabilitare a cladirii prin : 
- redimensionarea/refacerea instalatiilor termice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 

electrice de iluminat ş i prize, instalatiei de paratrasnet, instalafilor de ventila.th ş i 
clirnatizare, etc; 

- anveloparea cl ă diri; 
— repararea acoperi ş ului tip terash; 
— inlocuire/ reparare jgheaburi ş i coloane de scurgere ape pluviale; 
- reparatii la luminatoare; 
- izolarea termic ă  a plan ş eului de la etaj; 
- reparatii la tencuielile exterioare; 
- inlocuirea/ reabilitarea tampl ă riei interioare ş i exterioare; 
— refacerea placajelor ş i pardoselilor deteriorate; 
— repa.rarea sau refacerea placajelor la per* 
- zugraveli, vopsitorii; 
— repararea ş i refacerea finisajelor interioare ş i exterioare; 
- alto lucr ă ri care se impun ca urmare a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate (expertiza tehnica ş i audit energetic); 

c) nivelul  dc 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 echip are, de finisare ş i de dotare va fi stabilit conform solutiilor din expertiza 
tehuica ş i ra.portul de audit energetic raportate la normativele specifice în vigoare. 

d) numarul estimat de utilizatori; 

Numarul de utilizatori pentru sala de spectacole si centrul de inform* este de aproximativ 
35000 pe 

e) durata minima de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

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

Durata minima de functionare apreciat ă  corespunză tor destinatiei/functiunilor propuse este 
de 20 de ani, conform auditului energetic. 

f) nevoi/solicit ă ri functionale specifice. 

Nevoile/solicit ă rile functionale specifice vor fi stabilite conform soluthlor din expertiza 
tehnica ş i raportul de audit energetic rapoitate la uormativele specifice in vigoare. 

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

11) stabilirea unor criterii clare in vederca solution ă rii nevoii beneficiarului 
- cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin 

sprijinirea eficientei energetice, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei 
din surse regenerabile in cl ă dirile publice; 

- imbună tkirea performantelor energetice; 
— reducerea consumului termic; 

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

Sc aplic ă  prevederile 
Legii 907/2016 privind etapele de elaborate ş i continutul-eadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ş ii finantate din fonduri publice. 
Hotă ratea DI. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate 

din fonduri publice, cu complet ă 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 ş i completarea Legii or. 10/1995 privind calitatea in 

constructii. 
Hotă rdre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentului de receptie 

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

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

privind autorizarea execut ă rii lucră tilor de constructil. 
Legea 35072001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului 
Ordinul Dr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului ş i de elaborate ş i actualizare a 
doeumentatiilor de urbanism 

Hotă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism 
Hotă ra'rea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiză  tel.-mică  de ealitate 

a pro iectelor, a executiei lucr ă rilor ş i constructiilor 
Hotă rdrea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind ealitatea in eonstructii 

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 punet de vedere al cerintei de sigurant ă  in 
exploatare indicativ NP 068-02 
Normativ privind adaptarea el ă dirilor civile ş i  a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap indieativ NP-051-2012. 
P118/1999 — Normativ de sigurant ă  la foe a constructiilor. 

Director executiv, 
Vlad Cristian 

61( 
Intocmit, 
Mitela Trif 
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