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Anexa 

DIRECTIA INVESTITH Ş I  SER VICH PUBLICE 

TEMA' DE PROIECTARE 

1. Inform* generale 
1.1. Denumirea objectivului de investitii 

"Construire bază  sportivă  de interes judetean in Municipiul Slobozia, Judetul lalornita" 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

PRE Ş EDINTELE CONSILIULUI JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A/ CONSILIUL JUDE Ţ EAN 
IALOMIŢ A 

1.3. Ordonator de credite (seeundar, tertiar) — Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investifiei 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
2. Date de identificare a objectivului de investi ţ ii 
2.1. Informaţ ii privind regimul juridic, economic §i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei exis-

tente, documenta ţ ie eadastral ă  
Terenul pe care va fi efectuat ă  investiţ ia aparţ ine domeniului public al jude ţului Ialomi ţ a. 

2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/ainplasamentelor propus/propuse pentra realizarea obi-
ectivalui de investiţ ii, după  caz: 

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

Baza sportiv ă  se va construi in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, pe un teren in suprafaţă  
de 15.300 mp. Baza sportiv ă  va confine: 

- un teren de fotbal sintetic cu unn ă toarele dimensiuni: Lungime = 117 ml, l ăţ ime = 75,5 ml. 
Zona de proteetie perimetral ă  are lăţ imea de 3 ml pe laturile lungi ş i 6 ml pe laturile scurte. Marca-
jele terenului vor fi confonne cu eerin ţ ele Regulamentului de functionare al Federaţ iei Romă ne de 
Fotbal. De asemenea baza sportiv ă  va fi prev ă zută  cu gradene pentru speetatori. Adjacent gradene-
lor vor exista ş i locuri pentru persoane cu dizabilit ăţ i locomotorii. 

b) relaţ iile  Cu zone invecinate, aceesuri existente ş i/sau că i de acces posibile; 
N — domeniul public GAT Slobozia 
S - domeniul public UAT Slobozia 
V —Drum De 437 
E - domeniul public UAT Slobozia 

e) surse de poluare existente in zonă ; 
Noxele ale autovehiculelor care eireuld in zonă . 

d) partieularit ă ti de relief; 
Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, Mt% fenomene fizico-geologice de in-

stabilitate sau de degradare 



e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilită tilor; 
În zona propus ă  pentru viitorul obiectiv exist ă  surse de ap ă , energie electric ă , gaze naturale 

ş i comunicaţ ii existand posibilitatea de racordare ulterioar ă  la aceste 

f) existenta unor eventuate re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protej are, in 
mă sura in care pot fi identificate; 

Existenţ a unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/prote-
jarea vor fi stabilite $i se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care 
Con.siliul Judetean Ialomita in calitate de beneficiar le va obtine de la furnizorii aferen ţ i. 

g) posibile obligatii de servitute; 
Nu este cazul 

h) eonditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor con-
strucţ ii existente în amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  car; 

Conditional-He constructive vor fi stabilite ulterior. 

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

Terenul este proprietatea public ă  a jude ţ ului Ialomiţ a (H.C.J. Ialomita nr. 146/30.08.2021) 
jar destinaţ ia acestuia este de "teren de fotbal". 

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

Nu este cazul 

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

a) destinaţ ie ş i functiuni; 
Construcţ ia bazei sportive va respecta legisla ţ ia in vigoare în domeniul construc ţ iilor. 
Actiuni propuse in cadrul proiectului: 

• Lucră ri de proiectare i executie pentru: 
- teren de fotbal cu suprafata de 9.780 mp, 
- gradene spectatori, parcare autoturisme, alei pietonale, spatii verzi, etc. 

• Dotarea bazei sportive se va face cu echipamente specifice, modeme, de ultim ă  generatie. 

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

75,5 ml. Zona de protectie perimetrald are l ăţ imea de 3 ml pe laturile lungi ş i 6 ml pe laturile 
scurte. Marcajele terenului vor fi conforme cu cerintele Regulamentului de functionare al Federa ţ i-
ei Romane de Fotbal. 

c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente telinice ale constructiei în conformitate 
cu cerin ţ ele functionale stab jute prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in vigoare; 

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

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

U13, U11, U9), precum i alte echipe de fotbal din jude ţul 

e) durata minimă  de functionare, apreciat ă  corespunz ă tor destinatieidunc ţ iunilor propuse; 
Va fi stabilită  ulterior prin normative specifice in vigoare. 



f) nevoi/soncit ă ri funcţ ionale specifice; - 

g) eorelarea solu ţ iilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de protec ţ ie a mediului ş i a patrimo-
niului; 

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

h) stabilirea unor criterii dare in vederea solu ţ ionă rii nevoii beneficiarului. 
Crearea unei infi-astructuri sportive de calitate ş i a unei culturi a sportului prin unitate, 

solidaritate, etic ă  i excelenţă  reprezintă  un fundament pentru o popula ţ ie mai s ă nă toas ă , pentiv o 
integare educa ţ ională  ş i socială  eficient ă  ş i este, de asemenea, baz ă  de se1ectie pentru sportul de 
performanţă . 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a î ş i propune s ă  continue ş i să  sustină  prin once mijloaee 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 ă tile sportive competi ţ ionale. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i impunerile ce rezu1t ă  din aplicarea acestuia 

HOTĂ RARE Nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 - Privind aprobarea norme1or financiare pentru 
activitatea sportiv ă  

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

HOTĂ RARE Nr. 884 din 13 septembrie 2001 - Aprobarea Regdamentului de punere in 
aplicare Legii Educatiei Fizice ş i Sportului nr. 6972000. 

LEGEA Nr. 69 din 28 aprilie 2000 - Legea Edueatiei Fizice ş i Sportului. 
ORDIN nr. 269 din 6 iunie 2008 - Privind obligaţ iiie aflate in sarcina organizatordui de corn-

petiţ ii sau jocuri sportive 
ORDONANTA DE URGENŢĂ  Nr. 57din 3 iulie 2019 - Privind Codul Administrativ. 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 

Vod 
intocnnt, 

Andreescu Sarin 
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