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PROIECT DE HOTARARE NR. 13 
privind aprobarea Temei de proiectare  pen  tru obiectivul 

de investitii „ Construire baz ă  sportive' de interes judetean in munkipiul Slobozia, 
judetul lalomita " 

Consiliul Judetean 
Avand  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	 2021 - 	din 	.11.2021 a Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr.  09(9,1  /2021 - X din /9 .11.2021 al Directiei 

investitli  i  Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultura; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 
- Hotă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 	 din olf .11.2021 privind 

aprobarea Notei conceptuale  pen  tru obiectivului de investitii „ Construire baz ă  sportiv ă  
de interes judetean in municipiul Slobozia, judetul lalomita", 

În  conformitate Cu:  
prevederile art, 173 al/n. (1) lit. b) ş i ann. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) ş i anexa nr. 2 din Hotă reirea de Guvem 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru  at documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finaqate din fonduri pub/ice, cu 
modifică rile ş i complet ă  rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile ş i  
cornpletă rile ulterioare; 

- Legeo educatiei fizice  i  sportului nr. 69/2000, cu modific ă  rile .si completă rile 
ulterioare ; 

- Hotă rarea de Guvern nr. 884/2001  pen  tru aprobarea Regulamentului de punere 
în  aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice sportului nr. 69/2000; 
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În  temeiul art. 196 olin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţ a a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i complet ă rile ulterio are, 

HOT Ă RA5TE: 

Art.1 Se aprob6 Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii „ Construire bags 
sportivă  de interns judetean în municipiul Slobozia, judetul lalomita ", prev6zut ă  in anexa 
care face parte integrant ă  din prezenta hate/rare. 

Art.2 Se iMputernice5te Pre5edintele Consillului Judetean lalomi ţ a, s ă  reactualizeze 
prin dispozitie, în func ţ ie de modifică rile legislative sau de natur ă  tehnică , continutul 
Temei de proiectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotarare va fi 
comunicată  spre ducere la Tndeplinire Direc ţ iei lnvestiţ ii ş i Servicii Pub/ice Ş i, spre stiintă , 
Directiei Buget Finante ş i lnstitutiei Prefectului — Judetul urmand a fi publicat ă  
pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lolomiţ a, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian —Robert IONESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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DIRECTIA INVESTITH ŞI  SER  VICH PUBLICE 

APROBAT, 
PREŞ J?JV  

MRIÄNPAV 

TEMA' DE PROIECTARE 

1. Informaţ ii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii 

"Construire tuna sportivii de interes judepean in Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

PRE$ED1NTELE CONSILIULUI JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A/ CONSILIUL JUDEŢ EAN 
IALOM1TA 

1.3. Ordonator de credite (secundar, ter ţ iar) — Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investi ţ iei 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

JUDEŢ UL IALOMI Ţ A 
2, Date de identificare a obiectivului de investi ţ ii 
2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnie al terenului ş i/sau al construc ţ iei exis-

tente, documenta ţ ie cadastral ă  
Terenul pe care va fi efectuat ă  investi ţ ia apar ţ ine domeniului public al jude ţ ului Ialomiţ a. 

2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obi-
ectivului de investi ţ ii, după  caz: 

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

Baza sportivă  se va construi in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, pe un teren In suprafa ţă  
de 15.300 mp. Baza sportiv ă  va con ţ ine: 

in teren de fotbal sintetic cu urm ă toarele dimensiuni: Lungime = 117 ml, l ăţ ime = 75,5 ml. 
Zona de protec ţ ie perimetral ă  are l ăţ imea de 3 ml pe laturile lungi ş i 6 ml pe laturile seurte. Marea-
jele terenului vor fi conforme cu cerintele Regulamentului de functionare al Federa ţ iei Române de 
Fotbal. De asemenea baza sportiv ă  va fi prevă zut ă  Cu gradene pentru spectatori. Adiacent gradene-
lor vor exista ş i locuri pentru persoane cu dizabilit ăţ i locomotorii. 

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente Wsau c ă i de acces posibile; 
N — domeniul public UAT Slobozia 
S - don-ieniul public UAT Slobozia 
V —Drum De 437 
E domeniul public UAT Slobozia 

c) surse de poluare existente in zon ă ; 
Noxele ale autovehiculelor care circul ă  in zonă . 

d) particularit ăţ i de relief; 
Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, fă ră  fenomene fizico-geologice de in-

stabilitate sau de degradare 



e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei si posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor; 
In zona propus ă  pentru viitorul obiectiv exist ă  surse de ap ă , energie electric ă , gaze naturale 

comunica ţ ii existand posibilitatea de racordare ulterioar ă  la aceste 

f) existenţ a unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 
mă sura in care pot fi identificate; 

Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/prote-
jarea vor fi stabilite ş i se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a in calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la furnizorii aferen ţ i. 

g) posibile obligaţ ii de servitute; 
Nu este cazul 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul eonstructiv al unor con-
structii existente in amplasament, asupra c ă rora Sc vor face luer ă ri de interven ţ ii, dup ă  caz; 

Condi ţ ionă rile constructive vor fi stabilite ulterior. 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 

Terenul este proprietatea public ă  a judeţului Ialomiţ a (1-I.C.J. Ialomi ţ a nr. 146/30.08.2021) 
jar destinatia acestuia este de "teren de fotbal". 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sari in 
zona imediat invecinat ă ; existenta conditionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone protejate 
sau de protec ţ ie. 

Nu este cazul 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functi-
onal: 

a) destinatie si functiuni; 
Construc ţ ia bazei sportive va respecta legisla ţ ia in vigo are in domeniul construc ţ iilor. 
Acţ iuni propuse in cadrul proiectului: 

• Lucră ri de proiectare ş i execuţ ie pentru: 
- teren de fotbal cu suprafa ţ a de 9.780 mp, 
- gradene spectatori, parcare autoturisme, alei pietonale, spatii verzi, etc. 

• Dotarea bazei sportive se va face cu echipamente specifiee, moderne, de ultim ă  generaţ ie. 

b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate; 
- terenul de fotbal sintetic va avea unn ă toarele dimensiuni: Lungime = 117 ml, l ăţ ime 

75,5 ml. Zona de protec ţ ie perimetral ă  are l ăţ imea de 3 ml pe laturile lungi ş i 6 ml pe laturile 
scurte. Marcajele terenului vor fi conforme cu cerin ţ ele Regulamentului de func ţ ionare al Federati-
ei Rornane de Fotbal. 

c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigen ţ e tehnice ale constructiei in conformitate 
cu cerinţ ele fimetionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu si de mediu Tn vigoare; 

Construirea Bazei sportive trebuie fie in conformitate en legisla ţ ia in vigoare, 

d) numă r estimat de utilizatori; 
echipa de seniori din Liga a II-a Unirea Slobozia, echipele de juniori (U19, U17, U15, 

U13, Ull, U9), precum i alte echipe de fotbal din jude ţ ul Ialomi ţ a. 

c) durata minima de functionare, apreciat ă  corespunz ă tor destinatieidunc ţiunilor prop -use; 
Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice în vigoare. 



f) nevoi/solicit ări fumţ ionale specifice; 

g) corelarea solu ţ iilor tehnice cu condi ţ ionă rile urbanistice, de protec ţ ie a mediutui ş i a patrimo-
niului, 

Se va face conform certificatului de urbanism ( ş i avizelor solicitate prin acesta). 

b) stabilirea unor criterii clare in vederea solu ţ ionă rii nevoii beneficiaruhii. 
Crearea unei infrastructuri sportive de calitate ş i a unei culturi a sportului prin unitate, 

sohdaritate, etic ă  ş i excelenţă  reprezintă  un fundament pentru o popula ţ ie mai s ănă toas ă , pentru o 
integrare educa ţ ionard ş i socială  eficientă  ş i este, de asemenea, bazar de selec ţ ie pentru sportul de 
performanţă . 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a î ş i propune sâ continue ş i să  sus ţ ină  prin once mijloace dez-
voltarea activit ăţ ii fizice ş i a sportului prin ac ţ iuni concrete. Prin construirea acestei baze sportive 
va cre ş te ş i interesul tinerei genera ţ ii pentru activit ăţ ile sportive competi ţ ionale. 

2.4. Cadru1 legislativ aplicabil ş i impunerile ce rezult ă  din aplicarea acestuia 

HOTĂ RARE Nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 - Privind aprobarea nonnelor financiare pentru 
activitatea sportiv ă  

HOTĂ RĂ RE Nr.776 din 28 iulie 2010 - Privind Organizarea ş i Funcţ ionarea Direc ţ iilor fude-
ţ ene Pentru Sport ş i Tineret. 

HOTĂ RARE Nr. 884 din 13 septembrie 2001 - Aprob area Regulamentului de punere in 
ap1icare Legii Educatiei Fiziee i Sportului nr. 69/2000. 

LEGEA Nr. 69 din 28 apriiie 2000 - Legea Educa ţ iei Fizice i Sportului. 
• ORDIN nr. 269 din 6 iunie 2008 - Privind obligaţ ine aflate in sarcina organizatorului de com-
peti ţ ii sau jocuri sportive 

ORDONANTA DE URGENŢĂ  Nr. 57din 3 iulie 2019 - Privind Codul Administrativ. 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 

intocmit, 
Andreescu Sorin 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hot6relre privind aprobarea Temei de proiectare pen tru obiectivul 
de investirii „ Construire hazes' sportive: de interes juderean in municipiul Slobozia, 

juderul lalomira " 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii se propune aprobareo Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investitii „ Construire baz ă  sportive/ de interes judetean  în  
municipiul Slobozia, judetul lalomito ". 

Consiliul Judetean lalomi ţa sus ţ ine prin orice mijloace dezvoltarea activit ă tii fizice si  
sportive la nivel judetean si are ca obiective dezvoltarea bezel sportive, oferind astfel 
copiilor  i  tinerilor conditiile necesare  i pentru sportul de performant ă , in vederea 
organiză rii de antrenamente si competitii sportive. 

Analizei nd situatia existent ă , Consiliul Judetean lalomita si-a  pro pus  crearea unei 
baze sportive moderne, la standarde europene, cu  in  teren de fotbal  sin  tetic, omolo  got  
FIFA. De asemenea, baza sportiv ă  ye fi prev ă zută  Cu  gradene pentru spectator', locuri 
pen  tru persoane cu dizabilit ăţ i locomotorii, locuri de parcare, spatii verzi, oferind astfel 
in  cadru de recreere. 

În  conformitate CU prevederile art. 4 al/n. (1) din Hoff/I-area de Guvern nr. 907/2016 
privind  eta  pele de  elabo  rare  5i continutul-cadru al documentatillor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă  rile 

cornplet ă rile utter/care, "terna de pro lecture  exprim ă  intentiile investitionale 5i nevoile 
functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate Tn  note conceptuală , determin ă nd 
conceptia de realizare a obiectivului de investitii, Tm functie de condition ă rile tehnice, 
urbanistice  generate ale amplasomentului, de protectle a mediului natural 5i a 
patrimoniului cultural sau alte condition ă ri specifice obiectivului de investitii". Pentru 
"intocmirea acesteia, legiuitorul a  stab/lit  i  un model cadru, prevă zut Tm anexa nr. 2 la 
Hotă rarea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de 
fezabilitate  on a documentatiei de avizare a lucră rilor de interventii este conditionată  de 

ConSillul Judetean lalomita 
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aprobarea prealabil ă  de că tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de 
proiectare". Pentru obiectivul in cauz6 a fost aprobat6 Nato conceptual& 

To ate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice sunt detaliate  în  
cuprinsul Temei de proiectare pro pus ă  spre apro bare. Finan ţ area lucră rilor se va asigura 
din bugetul juderului lalomira. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă rare se propune i mandatarea Presedintelui 
Consiliului Juderean lalomira de a modifica/reactualiza prin dispozirie conrinutul temei de 
proiectare, in funcrie de apari ţ ia diferitelor evenimente legislative sau altar cauze 
justificabile. 

Constatând că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Juderean lalomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate  în  
proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN Á1L  

Redactot, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proieetul de hotă rtire privind aprobarea Tentei de proiectare pentru objectival de 

investi ţii "Construire &tea sportive, de interes jude ţean  în  Municipjul Slobozja, Jude ţ ul 
Ialomiţa" 

Consiliul Judelean lalomita îş i propune să  continue si să  sustină  prin once
loace dezvoltarea activită tii fizice si a sportului. Sportul reprezintă  o investitie in vi-
itor,ră spunde provocă rilor, aduce o altemativă  in fata tentatiilor societă lli moderne, 
sporeste num ă rul de practicanti ş i reprezintă  baza de selectie a inaltei performante. În 
perspectiva promovă rii activită tilor sportive atdt la nivel local, national si chiar inter-
national, Judetul Ialomita îş ipropune sč  devin ă  un pol al sportului prin crearea unei ha-
ze sportive moderne, cu un teren de fotbal sintetic, omologat FIFA, modern, la standarde 
europene. 

Prin construirea acestei baze sportive va creste Cu sigurantă  i interesul tinerei 
generatij pentru activită tile sportive competitionale. 

Raza sportivă  se va construi in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, pe un teren in 
suprafată  de 15.300 mp. Aceasta va contine un teren de fotbal sintetic cu urm ă toarele 
dimensiuni: Lungime = 117 ml, leitime = 75,5 ml. Zona de protectie perimetral ă  are 
lă timea de 3 ml pe laturile lungi si 6 ml pe laturile scurte. Marcajele terenului vor fi con-
forme cu cerintele Regulamentului de functionare al Federatiei Romdne de Fotbal. De 
asemenea haza sportivă  va fi prev ă zută  cu gradene pentru spectatori, locuri de parcare, 
spaţ ii verzi. Adjacent gradenelor von exista i locuri pentru persoane cu dizabilită ti loco-
motorii. 

In sezonul rece si in perioadele ploioase echipele de folbal din judetul Ialomita nu 
au unde să  se antreneze deoarece nu există  nici un teren sin tetic de dimensjuni com-
petitionale. in aceste perioade echipa de seniori din Liga a 11-a Unirea Slobozia precum 

echipele de juniori (U19, U17, U15, U13, UR, U9) se deplasează  in alte locatii pen-
tru antrenamente i cantonamente. 

Crearea unei infrastructuri sportive de calitate si a unei culturi a sportului prin 
unitate, solidaritate, etică  i excelent ă  reprezintă  fundament pentru o populatie mai s ă -
nă toasă , pentru o integrare educational ă  i socialei eficient ă  i este, de asemenea, baz ă  
de selectie pentru sportul de performantă . Fundarnentat pe o vizjune pe termen lung, 
Consiljul Judetean Ialomita îipropune să  continue si sei sustinet prin once myloace dez-
voltarea activită tii fizice sj a sportului. Conalliul Judetean lalomita 
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Totodată  este necesară  elaborarea documentaţ iei tehnico—economice faza S.F, 
studii de teren ş i documentaţ ii pentru avize/acorduri. 

De asemenea, conform Hoteirdrii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare 
conţ inutul cadru al documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiec-

telor de investiţ ii finanţate din fonduri publice, documentaţ iile tehnico-economice se ela-
borează , pe etape, astfel: 

In  etapa I se elaborează : i) nota conceptuală  i ii) tema de proiectare; 
Tema de proiectare exprim ă  intenţ iile investi ţ ionale ş i nevoile func ţ ionale ale be-

neficiarului investiţ iei, evidenţ iate in nota conceptuală , determin ă nd concepţ ia de reali-
zare a obiectivului de investi ţ ii, in func ţ ie de condiţ ionă rile tehnice, urbanistice gene-
rale ale arnplasamentului, de protecţ ie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau 
alte condiţ ionă ri specifice obiectivului de investi ţ ii. 

Astfel, pentru obiectivele noi de investi ţ ii este necesară  aprobarea temei de pro-
iectare care exprimă  intenţ ille investi ţ ionale i nevoile func ţ ionale ale beneficiarului in-
vestiţ iei. 

În  vederea derulă rii cu celeritate a procedurilor instituite de H.G 907/29.11. 2016, 
propunem plenului autoritaţ ii deliberative să  imputernicească  preş edintele Cons iliului 
Judeţ ean Ialomiţa să  reactualizeze prin dispoziţ ie, on de cdte on este nevoie, con ţ inutul 
temei de proiectare. 

Av ă nd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finan ţelor publice locale si ale 
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulte-
rioare, propunem Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a aprobarea Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investi ţ ii: "Construire baz ă  sportiv ă  de interes judetean in Municipiul 
Slobozia, Judettd lalomita" 

Cadrul legislativ aplicabil: 
• HOTĂRARE Nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 Privind aprobarea normelor 

financiare pen tru activitatea sportivil. 
• HOTĂRifRE Nr.776 din 28 iulie 2010 - Privind Organizarea yi Funcţ ionarea 

Direcţ iilor Judeţ ene Pentru Sport si Tineret. 
• HOTĂRARE Nr. 884 din 13 septembrie 2001 - Aprobarea Regulamentului de 

punere in aplicare Legii Educatiei Fizice ş i Sportului nr. 69/2000. 
• LEGEA Nr. 69 din 28 aprilie 2000 - Legea Educaţ iei Fizice i Sportului. 
• ORDIN nr. 269 din 6 iunie 2008 - Privind obligaţ iile aflate in sarcina organi-

zatorului de competiţ ii sau jocuri sportive. 
• ORDONANTA DE URGENTĂ  Nr. 57 din 3 iulie 2019 - Privind Codul Admi-

nistrativ. 

Director Executiv 
Cristian VLAD 

	 PRd. Sorin  Andre  escu . 	  
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