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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea Temei de prolectare aferentă oblectivulul de investiţii
"Cresterea gradului de securitate la incendiu i asigurarea utilit ăţilor
pentru Spitalul Jude ţean de Urgenţei Slobozia"
Consiliul Judetean
Aveind Tn vedere:
- Referatul de aprobare nr. 0060/2021
?<' din "4,10 .2021 al Pre5edintelui
Consiliului Judetean
Examinand:
- Raportul de specialitate nr..61,43 /2021 din h. /0 .2021 al Directiei lnvestitii
Servicil Pub/ice;
- Avizul nr.
/2021
din
.2021 al Comisiei economico-financiare 51
agricultură;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului 51turism,
Tn conform itate Cu:
prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul aclministrativ, cu modific ările şi cornpletările
ulterioare;
prevederile art. 4, art. 5 Win. (2) 51 anexa nr. 2 din Hot ăretrea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 51 continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu
modificările 5i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările 51
cornpletările ulterioare;
tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările 51 cornplet ările ulterioare,
-

HOTARA3TE :
Art.1 Se aprob ă Tema de proiectare aferent ă obiectivului de investitii "Creşterea
gradului de securit ate la incendiu asigurarea utilit čţilor pen tru Spitalul Judetean de
Urgentă Slobozia", prevăzută 'in anexa care face parte integrant ă din prezenta hotărare.
Cod FP -07-06, Ed 2 vers,0

Art.2 Se iMputerniceste domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Jude ţean
s ă modifice prin dispozitie continutul Temei de proiectare in cazul aparitiei unor
modifică ri legislative sau al unor modifică ri de ordin tehnic.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomiţa prezenta hotărăre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire Directlei investiţii i Servicii Pub/ice si, spre stlint ă,
Institutiei Prefectului — Jude tul lalomita, urm ănd a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean
sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
,

PRE$ED1NTE
MARIAN PAVEL

AV1ZAT,
Secretarul general al judetului lalomita
Adrian Robert 10NESCU
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TEMA DE PROIECTARE

I. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
„Cresterea gradului de securitate la ineendiu şi asigurarea utilit ătilor pentru Spitalul
Judetean de Urgent ă Slobozia"
1.2. Ordonaţor principal de crediţe/investitor:
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar):
Nu este cazul
1.4. Bencficiarul
Judetul Ialomita
1.5. Elaboratorul temei de proiectare:
Consiliul Judetcan Ialomita

2. Date de identifteare a obieetivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al constructiei
existenţe, documentatie cadas ţrală:
Terenul pe care va fi efectuat ă investitia se AA în domeniul public al Judetului
Ialomiţa, hi Slobozia, str. Decebal, nr. 3.
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2.2. Particularit ăţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investi ţii, după caz:
a) descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni in plan):
b) relaţiile cu zone invecinate, accesuri existente $i/sau c ăi de acces posibile:
Spitalul Judeţean de Urgenţă este pozi ţionat in zona central a municipiului Slobozia
avănd accesibilitate direct prin c ăi de comunicatii locale, judetene i na ţionale.
c) surse de poluare existente in zon ă :
Noxe ale autovehiculelor care circul ă in zonă.
d) particularit ăti de relief:
Terenul pe care este amplasat obieetivul de investi ţii este plan, fără fenomene fizico —
geologice de instabilitate sau de degradare.
e) nivel de echipate tehnico-edilitar ă al zonei $i posibilităţi de asigurare a utilit ăţilor:
In present obiectivul de investi ţie este racordat la utilit ătile tehnico
edilitate
necesate desa şurării activităţii.
f) existenta unor eventuale re ţele edilitare in amplasament care ar necesita relocate/
protejare:
Nu exist ă.
g) posibile obligaţii de servitute:
Nu sunt obligaţii de servitute
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnic ă $i de sistemul constructiv al unor
construcţii existente in amplasament, asupra c ărora se vor face lucr ări de intervenţii, dup ă caz
Nu este cazul;
i) reglement ări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Reglementări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinat ă; existenţa condiţionărilor specifice in cazul existen ţei unor zone
protejate sau de protec ţie:
Nu este cazul.
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2.3. Descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii propus din punct de vedere tehnic şi
ffincţional:
2.3.1. destinaţie si funcţiuni:
Proiectul vizeaz ă efectuarea de lucrări penru cresterea gradului de securitate la
incendiu şi asigurarea utifităţilor pentru Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slobozia.
23.2. caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preeonizate
a) Realizarea a 2 scări metalice noi de evacuare, conformate pentru evacuarea in caz de
necesitate a pacienţilor pe targ ă sau cărucior, pentru obiectivul „Modernizarea şi
dotarea incintei cl ădirii Spitalului Judeţean Urge* Slobozia addirea — C,D,E, sc ările
interio are nu corespund din punct de vedere al conformit ăţii pentru evacuare ele
nefiind tratate in documentaţia tehnică faza DAL1";
b) Prelungirea sc ării (casa scării) cc face legătura intre noua cl ădire a Blocului Operator şi
Clădirea — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in caz de necesitate a
pacienţilor pe targ ă sau cărucior din Cl ădirea — C,D,E (avand in vedere c ă scara
central ă existentă in Corpul E, nu este şi nu poate fi conformată penţru evacuare, fund
o scar ă „deschis ă" ce nu se poate transforma in scar ă inchis ă din motive de asigurarea
circulaţiei intre corpul B şi corpul D);
e) Reabilitarea i punerea in func ţiune a reţelei de Hidranţi Exteriori;
d) Realizarea Reţelei de distribuţie/alimentare hidranţi;
e) Realizarea unai Rezervor de ap ă de iricendiu care s ă asigure necesaral pentru
intervenţiile de stingere a incendiilor atat din punctul de vedere al debitului care trebuie
asigarat cdt ş i al volumului;
f) Reabilitarea Gospod ărie de ap ă pentra asigurarea capacit ăţii necesare satisfacerii
consumului intregului spital;
g) inlocuire/mărire capacitate Post Trafo (postu1 trafo existent este subdimensionat fa ţă de
consumurile rezultate din reabilitarea/modernizarea corpurilor existente şi construirea
de corpuri noi de cl ădire);
h) inlocuire TEG Post Trafo;
i) inlocuire distribuţie electric ă TEG Post Trafo — TEG Cl ădiri;
j) Recalculare capacitate Grup Electrogen i realizare distribu ţie intre Grupul Electrogen
şi Clădiri1e Spitalului;
k) inlocuire reţele electrice exterioare;
1) Reabilitare re ţea de iluminat exterior;
m) Sistem BMS (Sistem de Administrare a Cl ădirilor pentru gestiunea energetic ă) pentru
Spitalul Judelean de Urgenţă Slobozia;
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2.3.3.nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehniee ale construcţiei in
conformitate cu eerinţele funeţionale stabilite prin reglement ări tehnice, de patrimoniu şi de
mediu in vigoare
Realizarea acestor intervenţii va necesita redimensionarea utilit ăţilor existente pentru
adaptarea acestora la noile cerinţe cat şi pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a
Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia din partea ISU.
2.3.4 număr estimat de utilizatori:
Toţi beneficiarii de servicii medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia.
2.3.5. durata minima de funcţionare, apreciat ă corespunzător destinaţieiduncţiunilor
propuse:
Va fi stabilită ulterior prin normative specifice in vigo are.
2.3.6. nevoi/solicit ări funcţionale specific:
Construcţie nouă care să corespund ă tutaror cerinţelor pentru Securitate la incendiu şi
să asigure utilit ăţile necesare pentru toate cl ădirile Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
2.3.7. corelarea solu ţiilor tehnice cu condi ţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimonialui zonă protejat ă:
Sc va face conform certificatului de urbanism şi avizelor solicitate prin acesta.
2.3.8. stabilirea unor criterii clare in vederea solu ţionării nevoii beneficiantlui:
Structură dimensionată corespunz ător, ţinându-se seama de teren, importan ţa
construcţiei, poziţionare.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile cc rezultă din aplicarea acestuia:
-

-

H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadra al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investilii
finanţate din fonduri publice;
Legea nr.10/1995 cu complet ările şi modificările ulterioare cu privire la calitatea in
construcţii;
Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului şi urbanismul consolidată cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărare nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă, privind aprobarea Regulamentului de
recep ţie a lucrărilor de construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora;
Legea 50/1991, republicat ă, privind autorizarea execut ării lucrărilor de construcţii, cu
completările şi modificările ulterioare;
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de construcţii;
Legea 350/2001 privind amenaj area teritoriului şi urbanismului;
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Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismului si de
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Hotărdrea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de
urbanism;
Hotărarea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare si expertiz ă tehnică de
calitate a proiectelor, a execu ţiei lucrărilor §i construcţiilor;
Hotărdrea nr. 766/1997 privind aprob area unor regulamente privind calitatea in
construcţii;
Cod de proiectare seisrnic ă — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ădiri, indicativ
P 100-1/2006;
Cod de proieetare seismic ă Partea I - Prevederi de proiectare pentru el ădiri, indicativ
P 100-1/2013;
Normativ privind proieetarea el ădirilor civile din punct de vedere al cerin ţei de
siguranţă in exploatare indicativ NP 068-02;
Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spaţiului urban aferent la nevoile
individuate ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP051/2000;
P118/1999 — Normativ de siguranţă la foe a construc ţiilor;
Cod de proiectare seismic ă - Partea a 1II-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă a
cl ădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;
Alte legi in vigoare;

Director Executiv DISP
CRISTIAN VLAD
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea Temei de prolectare aferent ă
obiectivului de investitii "Cre şterea gradului de securitate la incendiu qi
asigurarea utilit ăţilor pentru Spitalul Judetean de Urge* Slobozia"

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune spre aprobare Temei de proiectare
aferentă obiectivului de investiţii "Creşterea gradului de securitate la incendiu şi asigurarea
utilităţilor pentru Spitalul Jude ţean de Urgenţă Slobozia".
In conformitate cu prevederile art. 4 aim. (1) din Hot ărArea de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice, cu modific ările i completările
ulterio are, "tema de proiectare exprim ă intenţiile investiţionale şi nevoile functionale ale
beneficiarului investi ţiei, evidenţiate in nota conceptual ă, determinănd concepţia de realizare a
obiectivului de investiţii, in funcţie de condiţion ările tehnice, urbanistice generale ale
amplasamentului, de protec ţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alto condi ţionări
specifice obiectivului de investi ţii". Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit i un model
cadru, prev ăzut in anexa nr. 2 la Hot ărărea de Guvern nr. 907/2016.
Totodată, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă caz, a studiului de fezabilitate on a
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabil ă de care
beneficiarul investitiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare". Pentru obiectivul in cauz ă a fost
aprobată Nota conceptual ă.
In raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate toate caracteristieile/parametrii/datele
tehnice preconizate a se realiza in cadrul obiectivului de investilii "Cre şterea gradului de securitate
la incendiu şi asigurarea utilit ăţilor pentru Spitalul Tude ţean de Urge* Slobozia". Prin Nota
conceptual ă aprobat ă se estimează că valoarea proiectului va fi de circa 10 milioane lei cu TVA,
finanţarea lucr ărilor realizăndu-se din bugetul jude ţului Ialomila sau din alte surse atrase in
condiţiile legii.
Constatănd că sunt indeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hot ărdrii in forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PRESEDINTE

Consillul Judetehn Jalomita

I I 111111 11 1111
10000 03 12
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RAPORT
la prolectul de hot ărăre privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă obiectivului de
investitii „Cresterea gradului de securitate la incendiu si asigurarea utilit ătilor pentru
Spitalul Judetean de Urgen ţă Slobozia"
Conform Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita in perioada 2014 —2020, una dintre
priorităţile Consiliului Judeţean Ialomiţa o constituie dezvoltarea şi modernizarea
infi-astructurii sanitare pentru a asigura servicii sanitare modeme pentru locuitorii judetului
Ialomiţa, iar o componentă a aeestei directii o constituie i cre şterea gradului de securitate la
ineendiu şi asigurarea utilităţilor pentru SpitaluI Judelean de Urgent ă Slobozia.
Prin tema de proiectare, propunem realizarea unor lucr ări pentru cre şterea gradului de
securitate la incendiu şi asigurarea utilităţilor pentru Spitalul Judetean de Urgen ţă Slobozia.
Proiectul vizeaz ă efectuarea de luerări penru cre şterea gradului de securitate la incendiu
şi asigurarea utilit ăţilor pentru Spitalul Jude ţean de Urgenţă Slobozia.
Caracteristicile, parametri şi datele tehnice specifice, preconizate a se realiza :
a) Realizarea a 2 scări metalice noi de evacuare, conformate pentru evaeuarca in car de
necesitate a pacientilor•pe targ ă sau cărucior, pentru obiectivul „Modernizarea şi
dotarea incintei el ădirii Spitalului Tudetean Urge* Slobozia Cl ădirea — C,D,E, seările
interioare nu corespund din punct de vedere al conformit ăţii pentru evacuare ele
riefiind tratate in docurnentaţia tehnică faza DALI";
b) Prelungirea sc ării (casa seării) cc face leg ătura intre noua el ădire a Blocului Operator şi
Clădirea — C,D,E, de la etajul 4 la etajul 8- pentru evacuarea in caz de necesitate a
pacienţilor pe targ ă sau cărucior din Clădirea C,D,E (având in vedere eă scara
eentrală existent ă îri Corpul E, nu este şi nu poate fi confonnat ă pentru evacuare, fund
o scară „deschisă" cc nu se poate transfonna in sear ă inchisă din motive de asigurarea
circulatiei intre corpul B i carpi D);
c) Reabilitarea i punerea in funetiune a retelei de Hidranti Exteriori;
d) Realizarea Retelei de distributie/alimentare hidranti;
c) Realizarea unui Rezervor de apă de ineendiu care 86 asigure necesarul pentni
intervenţiile de stingere a incendiilor atât din punctul de vedere al debitului care trebuie
asigurat cat şi al volumului;
f) Reabilitarea Gospod ărie de ap ă pentru asigurarea capacit ăţii necesare satisfacerii
consumului intregului spital;
g) inlocuire/mărire capacitate Post Trafo (postul trafo existent este subdimensionat fa ţă de
consumurile rezultate din reabilitarea/modernizarea corpurilor existente şi construirea
de corpuri noi de clădire);
h) inlocuire TEG Post Trafo;
i) inlocuire distribuţie electric ă TEG Post Trafo TEG Clădiri;
j) Recalculare capacitate Grup E1eetrogen şi realizare distribuţie intre Grupul Electrogen
şi Clădirile Spitalului;
k) inlocuire retele electriee exterioare;
1) Reabilitare re ţea de ilurninat exterior;

m) Sistem BMS (Sistem de Administrare a Cl ădirilor pentru gestiunea energetic ă) pentru
Spitalul Judetean de Urgent ă Slobozia;
Conform Hotărării nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finantate din
fonduri publice, documentatiile tehnico-economice se elaboreaz ă pe etape, astfel:
În prima etap ă se elaboreaz ă nota conceptual ă şi tema de proiectare.
Pentru obiectivele noi de investiţii este necesar ă aprobarea temei de proieetare care
exprimă intenţiile investitionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investi ţiei.
Ur nează elaborarea documentaţiei pentru ob ţinerea certificatului de urbanism,
documentatii pentru ob ţinerea avizelor, Studiului de Fezabilitate (SF). Dup ă aprobarea
indicatorilor tehnico-economici rezulta ţi prin SF, se vor elabora Proieetul Tehnie de Execu ţie
(PTE) i Proiectul de Autorizare a lucr ărilor de Construire (PAC).
Avand in vedere cadrul legislativ aplicabil:
H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i conţinutul-cadru al
documentatiilor tehrtico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finan ţate din
fonduri publice;
- Legea nr.10/1995 cu complet ările i modificările ulterioare cu privire la calitatea in
constructii;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului şi urbanismul consolidată cu
modificările şi complet ările ulterioare;
- Hotărăre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă, privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a luerărilor de construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora;
- Legea 50/1991, republicat ă, privind autorizarea execut ării luerărilor de construcţii, cu
completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţii;
- Legea 350/2001 privind amenaj area teritoriului şi urbanismuliti;
Ordinul nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de
elaborare şi actualizare a documentatiilor de urbanism;
- Hotărărea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de
urbanism;
- Hotărărea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare şi expertiz ă tehnică de
calitate a proiectelor, a execu ţiei luerărilor şi constructiilor;
- Hotărărea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
construcţii;
- Cod de proiectare seismic ă — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ădiri, indicativ
P 100-1/2006;
- Cod de proiectare seismic ă Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ădiri, indicativ
P 100-1/2013;
- Normativ privind proiectarea el ădirilor eivile din pullet de vedere al cerintei de
siguranţă in exploatare indicativ NP 068-02;
- Normativ privind adaptarea cl ădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP051/2000;
- P118/1999 — Normativ de sigurantă la foe a constractiilor;
- Cod de proiectare seismic ă - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă a
clădirilor existent; indicativ P 100-312008;
- Alte legi in vigoare;

Directia Investitii i Servicii Publice propune Consiliului Judetean Ialomi ţa aprobarea
temei de proiectare pentru obiectivul de investitii: „Creşterea gradului de seeuritate la ineendiu
şi asigurarea utilităţilor pentru Spitalul Jude ţean de Urgenţă Slobozia"

Director executiv DISP
VLAD CRISTIAN
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