
ROMANIA 
CONSILIUL JUDETMT, IALO ITA 
IN11:ZAIRE;. . 	2 z 
IEŞ JFE 

NR. 

MAN 
 ihtlik:210._.:  Ira 

RigFi SIM 

COMMA. AMMAN IALOMITA 
Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 Sltsbozia Piata HOvoiuTiei Nr. 1 web: vwww.ciolet.ro  

e-vvient •cil • ckglet.ro 

PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferente: obiectivului de investitil „Cie:dire 

multifunctionaIe: pentru sustinerea activitatil Spitalului Judetean de Urgentet Slobozia" 

Consiliul Judetean 
Avand în vedere: 

Referatul de aprobare nr.  &9'!)72021 	din a .12.2021 a Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examin6nd: 
- Raportul de specialitate nrA96 48  /2021 - 	din 09 .12.2021 al Directiei 

Investitii si Servicii Pub/ice; 
Avizul nr. 	/2021- 	din 	.12.2021 at Comisiei economico-financiare ş i 

agriculture"; 
Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.12.2021 at Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 
- Hotel rarea Consiliului Judelean Ialomita nr. 	 din 	.12.2021 privind 

aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investkii „Cl ă dire multifunctional(' 
pen tru sustinerea activită tli Spitalului Judetean de Urgenrd Slobozia", 

În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3)/it. f) din Ordonarla de Urgenta a 

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

prevederile art. 4, art. 5 ann. (2) si anexa nr. 2 din Hot ă reirea de Guvern 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
corripletă rile ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, 

Tri temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0 
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HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprobă  Tema de proiectare aferentă  obiectivul de investip „Cl ă dire 
multifunctională  pentru sustinerea activită tii Spitalului Judetean de Urgent(' Slobozia", 
prevă zută  in anexa care face parte integrant(' din prezenta hot ă ră re. 

Art.2 Se imputerniceş te domnul Marian Pavel, Preş edintele Consiliului Jude pan 
lalomita, sä reactualizeze prin dispozitie, Fri functie de modificii rile legislative sau de 
nature) tehnică , continutul Temei de proiectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului talomi ţ a, prezenta hotă rtire va fi 
comunicată  spre ducere la isndeplinire Directlei Investitil Servicii Pub/ice ş i, spre ş tiintă , 
Directiei Buget Finante ş i institutiel Prefectului — Judetul lalomita, urmand a fi pubHcat ă  
pe site-ul Consiliului Judetean lalomito Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judefului lalotnita 

ADRIAN - ROBERT IONESCU 

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0 
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DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE Nr 	°r'  12.2021 

APROBAT, 
PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

TEMA. DE PROIECTARE 

1. Informa ţ ii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii: 

"Clă dire multifunetional ă  pentru sus ţ inerea activit ăţ ii Spitalului Judetean de 

Urgenţ il Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

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

1.4. Beneficianil investi ţ iei: 
Jude ţ ul Ialomita 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 
Consiliul Tude ţ ean Ialomi ţ a 

2. Date de identificare a oblectivului de investitii 

2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construc ţ iei 
existente, documenta ţ ie cadastral ă : 

Terenal pe care va fi efectuat ă  investi ţ ia se afl ă  in domeniul public al Jude ţului 
Ialomi ţ a, in Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 

Cons! ul Jud•t•in ialomita 

1UhIIIIIIMł  10000122844 
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2.2. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investitii, după  caz: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafata terenului, dimensiuni in plan): 

Clă direa multifuncţ ional ă  va fi construit ă  pe actualul amplasament al Centralei termice, 
aceasta urmind s ă  fie demolat ă  intrucat nu mai corespunde cerintelor actuale. 

Amprenta la sol al clă dirii existente este de 828 m2, viitoarea Mire multifunctional ă  
urmand să  aib ă  aproximativ acelea ş i dimensiuni. 

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c ă i de acces posibile: 
Spitalul Judetean de Urge* este pozitionat in zona central a municipiului Slobozia 

avand accesibilitate direct prin c ă i de comunicatii locale, judetene si nationale. 

c) surse de poluare existente in zonă : 

Noxe ale autovehiculelor care eircul ă  in zonă . 

d) particularit ă ti de relief: 

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investiţ ii este plan, fă ră  fenomene fizico — 
geologice de instabilitate sau de degradare. 

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

Obiectivul de investi ţ ii va fi racordat la utilită tile tehnico 	edilitare neeesare 
desfă sură rii 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita reloeare/ 
protejare: 

Nu există . 

g) posibile obligatii de servitute: 

Nu sunt obligatii de servitute 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  si de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente  în  amplasament, asupra c ă rora se vor face lucră ri de interventii, dup ă  caz 

Nu este cazul; 

i).reglement ă ri urbanistiee aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistie general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; 
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Reglementă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau sitwi arheologice pe amplasament sau 
in zona imediat inveeinat ă ; existen ţ a conditionă rilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate sau de protectie: 

Nu este cazul. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investi ţ ii propus din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 

2.3.1. destinatie ş i functiuni: 

Prin construirea acestei Cl ă diri multifuneţ ionale care va cuprinde Central ă  termică , Bloc 
alimentar, Sp ă lă torie, Parc ă ri auto, Spaţ ii administrative, Spatii de locuit pentru medici ş i 
rezidenti, Sal ă  de conferinte, Heliport pe teras ă , se va asigura independenta functional ă  a 
Spitalului Judetean de Urgenţă  Slobozia. 

Investitia propus ă  reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a deficien ţ elor existente in cadrul 
Spitalului Judetean Ialomita ş i va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile cerinte c ă t i pentru ob ţ inerea Autoriza ţ iei de functionare. 

2.3.2. caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate : 

Aceast ă  clă dire urmeaz ă  să  fie amplasat ă  in locul actualei Centrale termice care va fi 
demolată , actuala cl ă dire nu mai indepline ş te conditiile de Securitate ş i igienă  necesare unei 
bune functionă ri. 

Se intentioneaz ă  realizarea unei cl ă diri cu regimul de 	H = P + 8E; 
Amprenta la sol va fi de aproximativ: Ac = 900 m 2 ; 
Sprafata total construită  va fi de aproximativ: St = 8.100 m 2 ; 

2.3.3.nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerin ţ ele fitnctionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de 
mediu in vigoare 

Reallzarea acestei Cl ă diri multifunctionale va necesita redimensionarea utilităţ ilor 
existente pentru adaptarea acestora la noile cerinţ e cat ş i pentru obţ inerea Autorizatiei de 
fimefionare a Spitalului Judetean Urgent ă  Slobozia. 

Nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare va fi stabilit dup ă  elaborarea Studiului de 
fezabilitate (SF). 

2.3.4 num ă r estimat de utilizatori: 
To ţ i beneficiarii de servicii medicale din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgent ă  nivelul de 
echipare, de finisare ş i de dotare Slobozia. 
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2.3.5. durata minim ă  de func ţ ionare, apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ iei/ffincţ iunilor 
propuse: 

Va fi stabilit ă  ulterior prin normative tehnice specifice in vigoare. 

2.3.6. nevoi/solicit ă ri functionale specifice: 

Construcţ ia nou ă  (Clă dire multifunc ţ ional ă ), va asigura spa ţ iile necesare func ţ ionă rii 
Centralei termice, Blocului alimentar, Sp ă lă toriei, Parc ă ri auto necesare personalului 
medical, Spaţ iilor administrative, Spaţ iilor de locuit pentru medici ş i rezidenţ i, pentru o Said 
de conferinte ş i amenaj area unui Heliport pe teras ă , 

23.7. corelarea solu ţ iilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de protectie a mediului ş i a 
patrimoniului zonă  protejată : 

Sc va face conform certificatului de urbanism ş i avizelor solicitate prin acesta. 

2.3.8. stabilirea unor criterii clare in vederea solu ţ ionă rii nevoii beneficiarului: 

Structură  dimensionat ă  corespunz ă tor, tinandu-se seama de teren, importanta 
construc ţ iei, pozitionare. 

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

- H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ţ ii 
finanţ ate din fonduri publice; 

- Legea nr.10/1995 cu complet ă rile ş i modific ă rile ulterioare cu privire la calitatea in 
construc ţ ii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului ş i urbanismul consolidat ă  Cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- Hotă rare nr. 273/ 14 iunie 1994, achializat ă , privind aprobarea Regulamentului de 
recep ţ ie a lucră rilor de construc ţ iilor ş i instalatiilor aferente acestora; 

- Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, cu 
completă rile ş i modific ă rile ulterioare; 

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii; 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i 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; 

- Hot ă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 

- Hotă rarea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiz ă  tehnică  de 
ealitate a proiectelor, a executiei lucr ă rilor ş i constructiilor; 
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- Hotă rarea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
construcţ ii; 

- Cod de proiectare seismic ă  — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ 
P 100-1/2006; 

- 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 punct de vedere al cerin ţ ei de 
sigurant ă  in exploatare indicativ NP 068-02; 

- Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i a spatiului urban aferent la nevoile 
individuate ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-
051/2000; 

- P118/1999 — Normativ de siguranţă  la foc a construc ţ iilor; 
- Cod de proiectare seismic ă  - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă  a 

clă dirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
- Reglementarea aeronautic ă  civilă  romă nă  privind stabilirea zonelor cu servitu ţ i 

aeronautiee civile ş i a condiţ iilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente 
obiectivelor din aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentra 
navigaţ ia aeriană  ş i/sau pot afecta siguranta zborului pe teritorial ş i in spaţ iul aerian al 
Romaniei, RACR — ZSAC, editia 1/2015, aprobat ă  prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 735/2015, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

- Reglementatea aeronautic ă  eivilă  romând RACR — AD — PETH, proiectarea ş i 
exploatarea tehnic ă  a heliporturitor editia 3/2014, aprobat ă  prin Ordin al ministrului 
transporturilor nr. 1.312/2014; 

- Reglementerea aeronautic ă  civilă  român ă  privind emiterea avizelor la documentatiile 
tehnicce aferente obiectivelor din zone cu servituti aeronautice civile sau din alte zone 
in care pot constitui obstacole pentru naviga ţ ia aeriariă  sau pot afecta siguran ţ a 
zboralui pe teritoriul ş i in spatiul aerian al Rom ă niei RACR — AVZ, edipia 1/2015, 
aprobat ă  pri Ordinul ministrului transportului nr. 731/2015; 

- Alte legi in vigoare; 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 
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PREEDINTE 
	 Nr.2-90 2-  /2021 -7" din  2L12.2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de boat-are privind aprobarea Temei de proiectare aferenrd obiectivului 
de investkii 	multifunctionard pentru sustinerea activitä ţ ii Spitalului Juderean 

de Urgentei Slabazia" 

Prin proiectul de hoteireire supus dezbaterii se propune aprobarea Temei de 
proiectare aferentă  obiectivului de investitli „Clă dire multifunctională  pentru sustinerea 
activită tii Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia". 

preocu  pare constantă  a Consiliului Judetean lalomita o reprezintei irnbun ă tă tirea 
continuă  a vietii oamenilor, sustinemd prin once mijloace dezvoltarea economico social ă  a 
judetului prin stabilirea unor obiective concrete, orientate 5i elaborarea unor m ă suri 
pen tru modemizarea ,si dezvoltarea infrastructurii sanitare în vederea asigureirii de servicii 
medicale moderne. 

isn conformitate cu prevederile art. 4 al/n. (1) din Hotă reirea de Guvern nr. 907/2016 
privind eta pele de elaborare 5i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/prolectelor de investitil finantate din fonduri pub/ice, Cu modific ă rile 
si cornpletă rile ulterioare, "tema de proiectare exprimer intenVile investitionale 5i nevoile 
functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate în nota conceptual ă , determinemd 
conceptia de realizare a obiectivului de invest/ii, in functie de condition ă rile tehnice, 
urban istice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural 5i a 
patrimoniului cultural sau alte condition ă ri specifice obiectivului de investitii". Pen tru 
intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit 5i un model cadru, prev ă zut în anexa nr. 2 la 
Hoteir6rea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de 
fezabilitate on a documentatiei de avizare a lucr ă rilor de interventli este conditionat ă  de 
aprobarea prealabilă  de că tre beneficiarul investillei a notei conceptuale si a temei de 
proiectare". Pentru obiectivul in cauz ă  a fost aprobată  Nota conceptual& 

Toate caracteristicile, parametrii 5i datele teh  nice specifice sunt detaliate Tn 
cuprinsul Temei de proiectare pro pus ă  spre aprobare. Finantarea lucr ă rilor se va asigura 
din bugetul judeplui Ialomita sou din cite surse de finantare atrase. 

Conaftlut Judetean lalomita 

I/Iit /II1IlI ł!iiIiIIII)I/l/ titi  
10000107434 



De asemenea, prin proiectul de hot ă ră re se propune si mandatarea Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomi ţ a de a modifica/reactualiza prin dispozi ţ ie con ţ inutul temei de 
proiectare, 7n functie de aparitia diferitelor evenimente legislative sou altor cauze 
justificabile. 

Constattind că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hottirarii Fri forma si continutul prezentate in 
pro iect. 

PREŞ EDIN 
MARIA 	EL 

Redactat, 
Haimana Ana - Maria 



ROMANIA 

COMMIX JUDETEAN IALOMIITA 

 

tlarnbrer CISQ  FoLierntlall 

 

1  RIII.R S1MTEX 0 

 

CERTIFIED MANACIEMENTEYSTEM 
ISO 9001 

web; www.cicnetro 
cji@cicnetao 

DIRECTIA INVESTITII ł  SERVICII PUBLICE 	 0  2.12.2021 

RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă  obieetivului de 
investi ţ ii „Clă dire multifunc ţ ională  pentru sus ţ inerea activit ăţ ii Spitalului Jude ţ ean de 

Urge* Slobozia" 

Conform Strategiei de dezvoltare a judeţ ului Talomi ţ a in perioada 2014 — 2020, una dintre 
priorit ăţ ile Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a o constituie modernizarea ş i dezvoltarea 
infrastructurn sanitare pentru asigurarea de servicii medicale modeme pentru locuitorii 
judeţ ului Ialomi ţ a„ iar o component ă  a acestei direc ţ ii o eonstituie ş i cre ş terea calit ăţ ii 
serviciilor medicale asigurate de Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slobozia, 

Prin Nota conceptual ă , propunem construirea unei Clă diri multifunc ţ ionale care s ă  
remedieze deficien ţ ele de func ţ ionare a Spitalului Judelean de Urgenţă  Slobozia. 

Caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice, preconizate a se realiza : 

Judeţ ul Ialomiţ a a identificat necesitatea ş i oportunitatea construirii in cadrul Spitalului 
Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia a unei Clă diri multifunc ţ ionale care să  remedieze deficien ţ ele 
de func ţ ionare a acestuia. 

Această  clă dire urmeaz ă  să  fie amplasată  in locul aetualei Centrale termice care va fi 
demolată , actuala cl ă dire nu mai indepline ş te condiţ iile de Securitate ş i igienă  necesare unei 
bune fanc ţ ionă ri. 

Se intenţ ioneaz ă  realizarea unei el ă diri cu regirnul de ină lţ ime: H — P + 8E; 
Amprenta la sal  va fi de aproximativ: Ac — 900 m 2 ; 
Sprafaţ a total construit ă  va fi de aproximativ: St = 8.100 m2 ; 

Prin construirea acestei Cl ă diri multifunc ţ ionale care va cuprinde Central ă  termic ă , Bloc 
alimentar, Sp ă lă torie, Parc ă ri auto, Spaţ ii administrative, Spaţ ii de locuit pentru medici ş i 
reziden ţ i, Sala de conferinţ e, Heliport pe teras ă , se va asigura independen ţ a func ţ ional ă  a 
Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia. 

Investi ţ ia propus ă  reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a deficienţ elor existente in cadrul 
Spitalului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile cerinţ e cat ş i pentru ob ţ inerea Autoriza ţ iei de funcţ ionare. 

Conform Hotă ră rii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare  i  conţ inutul-cadru al 
doeumenta ţ iilor telmico-economice aferente obieetivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice, documentaţ iile tehnico-economice se elaboreaz ă  pc etape, astfel: 

În prima etap ă  se elaboreaz ă  nota conceptual ă  ş i tema de proiectare. 
Pentru obiectivele noi de investiţ ii este neeesară  aprobarea temei de proiectare care 

exprim ă  intenţ ille investiţ ionale ş i nevoile func ţ ionale ale beneficiarului investi ţ iei. 
Urmeaz ă  elaborarea documentafiei pentru ob ţ inerea certificatului de urbanism, 

documentaţ ii pentru ob ţ inerea avizelor, Studiului de Fezabilitate (SF). Dup ă  aprobarea 
indicatorilor telmico-economici rezulta ţ i prin SF, se vor elabora Proiectul Tehnie de Execuţ ie 
(PTE)  i  Proiectul de Autorizare a lueră rilor de Construire (PAC). 

Conelllui Judetean lalomIta 

MINIM 
10000107403 

Tel.: 0243 230200 
Pax; 0243 230250 

Slobazia - Plata Revolutiei Nr. 



Având in vedere cadrul legislativ aplicabil: 
H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al 
documentatrilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii 
finanţ ate din fonduri publice; 

- Legea nr.10/1995 cu complet ă rile ş i rnodific ă rile ulterioare  Cu privire la calitatea in 
construetii; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritori -utui ş i urbanismul consolidat ă  cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- Hotă rare nr. 273/ 14 iunie 1994, actualized., privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a luer ă rilor de construc ţ iilor ş i instalaţ iilor aferente acestora; 

- Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lueră rilor de construc ţii, Cu 
completă 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 constructii; 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i 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 documenta ţ iilor de urbanism; 

- Hot ă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 

- Hot ă rarea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiz ă  tehnică  de 
ealitate a proiectelor, a execu ţ iei lueră rilor ş i construc ţ iilor; 

- Hot ă ră rea nr. 766/1997 privind aprob  area unor regulamente privind calitatea in 
construetii; 

- Cod de proiectare seismic. — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ 
P 100-1/2006; 

- 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 punct de vedere at cerin ţ ei de 
siguranţă  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, revizuire NP-
051/2000; 

- P118/1999 — Normativ de siguranţă  la foe a constructiilor; 
- Cod de proiectare seismic ă  - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic a 

clă dirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
- Reglementarea aeronautie ă  civilă  roman ă  privind stabilirea zonelor cu servitu ţ i 

aeronautice civile ş i a condi ţ iilor de avizare a documenta ţ iilor tehnice aferente 
obiectivelor din aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru 
navigatia aerian ă  ş i/sau pot afecta siguran ţ a zborului pe teritoriul ş i in spaţ iul aerian al 
Romaniei, RACR — ZSAC, edi ţ ia 1/2015, aprobat ă  prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 735/2015, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
-Reglementarea  aeronautic ă  eivilă  rom ănă  RACR — AD — PETH, proiectarea 
exploatarea tehnic ă  a heliporturilor edi ţ ia 3/2014, aprobată  prin Ordin al ministrului 
transporturilor nr. 1.312/2014; 
-Reglementerea aeronautic ă  eivilă  remand' privind emiterea avizelor la documentatiile 
telmicce aferente obiectivelor din zone cu servitu ţ i aeronautice eivile sau din alte zone 
in care pot constitui obstacole pentru navigatia aerian ă  sau pot afecta siguran ţ a 
zborului pe teritoriul i in spa ţ iul aerian at României RACR — AVZ, edi ţ ia 1/2015, 
aprobată  pri Ordinul ministrului transportului nr. 731/2015; 
Alte legi in vigoare; 



Direc ţ ia Investitii  i  Servicii Publice propune Consiliului Judetean Ialomi ţ a 
aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivill de investiţ ii: „Cl ă dire 
multifunctionalii pentru sustinerea activit ă tii Spitalului Judetean de TJrgentă  Slobozia" 

Director executiv DISP 
VLAD CRISTIAN 

intocmit 
PIRJOLEA Florian 
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