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PROIECT DE HOTĂ IURE NR. 	 

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investitii 
„Creş terea eficienlei energetice a Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 Slobozia" 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  /64/ /2022 - 0 din e  .06.2022 a Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate or.  /6.1r0 /2022 - U din 021   .06.2022 al Direc ţ iei Investifi i Servicii 

Publice; 

- Avizul  or. 	/2022 - 	din 	.06.2022 al Comisiei economico-financiare ş i agricultur ă ; 
— Avizul nr. 	/2022 — 	din 	.06.2022 al Cornisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism, 

În conformitate Cu: 

- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.48 din 22.12.1998 privind declararea 
apartenen ţ ei la domeniul public de interes jude ţ ean a terenurilor aferente Centrelor de Plasament; 

— prevederile Hot ă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr.156 din 29.09.2017 privind modificarea ş i 
completarea Anexei la Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr A7 din 30.09.1999 privind 
insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului Ialomita in vederea 
actualiz ă rii acestuia; 

- prevederile Hot ă rhrii Consiliului Jude ţ ean [atom iţ a nr.102 din 28,05.2021 privind aprobarea 
particip ă rii Judetului Ialomi ţ a In cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" finanţ at in cadrul Programului ELENA — European Local 
Energy Assistance ş i asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia in vederea 
realiz ă rii in eomun a proiectelor de investi ţ ii de interes jude ţ ean finan ţ ate prin program, cu 
modifică rile ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(1) kb) ş i alin.(3) lit.f) din Ordonan ţ a de Urgent a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- - prevederile art.3, art.5 alin.(2)  i anexa nr.1 din Hot ă ră rea de Guvem or. 907/2016 privind etapele 
de elaborare ş i con ţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 



— prevederile Legii nr,273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare; 

- Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomi ţ a 2021-2027, aprobat ă  prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judetean Ialomita nr.80 din 20.04,2022, 

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

HOTXRASTE: 

Art.1 Se aprob ă  Nota conceptual ă  aferent ă  obiectivului de investitii „Cregerea elicienţ ei 
energetice a Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr3 Slobozia", prevă zut ă  in anexa care face parte 
integrant ă  din prezenta hot ă rare. 

Art.2 Sc imputerniceste domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita, s ă  
modifice prin dispozitie con ţ inutul Notei conceptuale in cazul aparitiei unor modific ă ri legislative sau al 
unor modific ă ri de ordin tehnic. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judepalui Ialomita, prezenta hot ă ră re va fî comunicat ă  spre 
ducere la indeplinire Direc ţ iei Investitii ş i Servicii Publice, ş i spre ş tiint ă  Institutiei Prefectului Judetului 
Ialomiţ a, urmă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului Tudetean Ialornita, sec ţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judeţ ului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PANTL 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Seeretarul General at Judetului Ialornita 
Adrian Robert IONESCU 

Emisă  la Slobozia 
Asazi 	 ,2022 
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PRESEDINT 
MARIAN P 

Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servieii Publiee 	 Nr.C77V71 	22 	C?6' ec; 

APROBAT, 

NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

I. Informatii generate privind obiectivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: 

Cresterea eficientei energetice a Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 
Slobozia 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investitiei: 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judeţ ul Talomi ţa 

2. Necesitatea si oportunitatea obieetivului de investitii propus 
2.1. Scurtă  prezentare privind: 
a) deficiente ale situatiei actuale; 

Starea actual ă  a clă dirii este urmă toarea: 

•Acoperi ş ul de tip ş arpantă  necesit ă  lueră ri de reparatie (hidroizolatie) pentru a impiedica 
infiltratiile de ap ă  pluvial ă ; 

•Tamplă ria (ferestrele) sunt din aluminiu 2 foi de geam 

•Peretii exteriori necesit ă  lucră ri de reabilitare termic ă  (termoizolatie); 

• Grupurile sanitare necesit ă  lucră ri de reparatie; 

•Centrala termic ă  (2 cazane) deserve ş te ş i centrul social; 

•Instalatia de termofieare este degadat ă  in proportie de 70%; 

•Instalatia electric ă  necesit ă  redimensionare (instalatia este subdimensionat ă  fat ă  de 
consumatorii actuali, exist ă  riscul de aparitie a unor seurtcircuit ă ri); 

Ca urmare a situatiei prezentate este necesară  ş i oportun ă  realizarea luer ă rilor de interventie 
asupra imobilului cu scopul de a ere ş te perfon-nanta energetic ă , respectiv reducerea consumurilor 
energetice pentru inc ă lzire, in condithle asigur ă rii ş i mentinerii climatului termic interior, 
repararea ş i aducerea la standardele aetuale afat a instalatiilor cdt ş i a interioarelor cl ă dirilor 
precum ş i ameliorarea aspeetului urbanistic al municipiului Slobozia. 
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b) efectul pozitiv previzionat prin realjzarea obiectivului de investitii; 
Avand in vedere perforrnantele actuale din Romania, mai mutt cleat pentru alte taxi, 

eficienta energetic ă  reprezintă  un mijloc important pentru dezvoltare durabil ă , intrucat aceasta 
permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideaz ă  securitatea 
alimentă rii cu energie, reduce consumul de energie primar ă , contribuie la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră  intr-un mod viabil, imbun ă tă te ş te competitivitatea industriei, rentabilizeaza 
investitifie datorit ă  economjilor totale, asigur ă  dezvoltarea economic ă , crearea de locuri de 
maned ş i conduce la facturi de energie suportabile. 

Efjcienta energetic ă  este, prin urmare, o conditie absolut necesar ă , dac ă  Romania dore ş te să  
atingă  aceste objective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, 

o miză  majoră  pentru protej area puterii de cump ă rare a populatiei. De fapt, cre ş terile preturilor la 
energie reprezint ă  un fenomen inevitabil in urrn ă torii ani, datorită  tendintej reglementarilor in 
vigoare (privind CO2, energjile regenerabile, piata unic ă  a energiei etc.). Preturile trebuie s ă  
respecte anumjte reguli de formare, jar structura lor nu mai poate include protectia social ă , aş a 
cum a fost cazul pana acum. 

Responsabilitatea autorit ă tilor publice este de a pregati Romania pentru aceste schimbari, 
prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateaz ă  
efectele ş i nu cauzele, de a pune la dispozilie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie 
pentru reducerea consumului ş i nu a preturilor. 

Eficienta energetic ă  trebuie s ă  devină  o prioritate fundamental ă  pentru Romania. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investitii. 

Nerealizarea obiectivului referitor la cre ş terea eficientei energetice va duce la consumuri 
mail de energje reflectate in costuri man. 

Un alt impact negativ raportat la nerealizarea obiectivului va fi impactul asupra s ă natatii 
ş i confortului prin imposibiljtatea reducerji emisiilor de CO2. 

Tot impact negativ 1'1 reprezinta ş i nerespectarea Regulamentului Parlamentului European 
ş i al Consiliului privind reducerea anual ă  obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de ser ă  de c ă tre 
statele membre in perioada 2021-2030, in vederea realiz ă rii unei uniuni energetice reziliente ş i a 
respectă rii angajinentelor asumate îni temejul Acordului de la Paris, ş i de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 52512013 al Parlamentului European ş i al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare ş i de raportare a emisiilor de gaze cu efect de ser ă  ş i a altar informa ţ ii 
relevante pentru schimbarile climatice. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investitii cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare cu obiectivul de investitii propus, existente în zon ă , in vederea justific ă rii necesită tii 
realiz ă rii obiectivului de investitii propus 

In momentul de fată  nu există  in zonă  objective de investi ţ i cu acela ş i functiuni sau 
fttnctiuni sjmilare. 

2.3. Existenta, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, in cadrul c ă rora Sc poate incadra obiectivul de investit.ii propus. 
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Ministerul Energiei a elaborat, in anul 2016, un Project de Strategie Energetic ă  pentru 
perioada 2016-2030 ş i orizont de timp 2030-2050. 

2.4. Existen ţ a, după  caz, a unor acorduri intema ţ ionale ale statului care oblig ă  partea romană  
la realizarea obiectivului de investi ţ ii 

Legea nr. 121/ 2014 privind eficien ţ a energetic ă  
HG nr. 1460/2008 - Strategia na ţ ională  pentru dezvoltare durabil ă  a României - 

Orizonturi 2013-2020-2030 
HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetic ă  a României 2007 — 2020, actualizat ă  pentru 

perioada 2011- 2020 
HG nr. 219/2007 privind promovarea cogener ă rii bazat ă  pe cererea de energie termic ă  
Legea nr. 372/2005 privind performan ţ a energetic ă  a clă dirilor, republicat ă  

2.5. Objective generale, preconjzate a fi atinse prin realizarea investi ţ iei 
Prin intermediul acestei opera ţ iuni se urmă re ş te cre ş terea eficien ţ ei energetiee a cl ă dirilor 

publice, respectiv: 

• imbună t ăţ irea izolaţ iei termice a anvelopei cl ă dirii (pere ţ i exteriori, ferestre, tâmpl ă rie), a 
ş arpantelor ş i invelitoarelor, inclusiv m ă suri de consolidare a cl ă dirii, dup ă  caz. 

• introducerea, reabilitarea  i modernizarea, dup ă  caz, a instala ţ iilor pentru prepararea, 
distribuţ ia i utilizarea agentului termic pentru inc ă lzire ş i a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare i climatizare, a sistemelor de ventilare mecanic ă  cu recuperarea 

inclusiv sisteme de r ă cire pasivă , precum i achizi ţ ionarea ş i instalarea 
echipamentelor aferente i racordarea la sistemele de inc ă lzire centralizat ă , după . caz; 

• utilizarea surselor de energie regenerabil ă , pentru asigurarea necesarului de energie a 

• implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbun ă t ăţ irea 
eficienţ ei energetice ş i monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizi ţ ionarea, 
jnstalarea, intre ţ inerea i exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea 
monitorizarea oric ă rui tip de energie pentru asigurarea condi ţ iilor de confort interior); 

• inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ş i incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă  energetic ă  ridicat ă  i durat ă  mare de via ţă , cu respectarea normelor ş i 
reglementă rilor tehnice; 

• once alte activit ăţ i care conduc la indeplinirea realiz ă rii objectivelor proiectului ( 
inlocuirea circuitelor electrice, lucr ă ri de demontare/montare a instala ţ iilor ş i 
echipamentelor montate, luer ă ri de repara ţ ii la faţ ade etc.); 
Objectivul principal privind realizarea acestei investi ţ ii îl reprezint ă  eficientizarea 

energetic ă  a cl ă dirii cantinei Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia. 
Implementarea m ă surilor de eficientizare energetic ă  la aceast ă  clă dire va duce la 

imbună t ăţ irea condiţ iilor de desfăş urare a activit ăţ ilor specifice: 
- reducerea pierderilor de c ă ldură  ş i a consumurilor energetice; 

reducerea costurilor de intre ţ inere pentru inc ă lzire i ap ă  caldă ; 
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— redueerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul ş i consumul—de energie, 
conducand la utilizarea eficient ă  a resurselor de energie. 

3. Estimarea suportabilită tii investitiei publice 
3.1. Estimarea eheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luă ndu-se In considerare, 

după  caz: 
- costurile unor investitii similare realizate; 
- standarde de cost pentru investitii similare. 

Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă  in faza de proiectare 
DALT tină nd cont de stanclardele de cost existente pentru lucr ă ri similare, de eantit ă ti de lucrari ş i 
oferte de pret de pe piata liber ă  acolo unde luer ă rile nu sunt evidentiate in standarde de cost. 

Valoarea estimat ă  a acestui obiectiv de investitii este de 2.537.547,71 lei cu TVA. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a doeumentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investitie, precum ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate în functie 
de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, 
autorizatiilor ş i acordurilor prev ă zute de lege. 

Valoarea estimat ă  a documentatiilor (elaborare expertiz ă  tehnic ă , elaborare audit energetic, 
taxe pentru obtinere avize, acorduri, documentatie tehnico economic ă  faza D.A.L.I.) este de 
43.026,95 lei cu TVA. 

Valoarea estimat ă  a Proiectului Tehnic inclusiv Detalii de Executie este de 76,000 lei cu 
TVA. 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finant ă rii nerambursabile 
se va mentiona programul operationallaxa eorespunz ă toare identificat/ ă ) 

• Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurat ă  din fonduri europene -Schema de finan ţ are 
ELENA (European Local Energy Assistance), Programul Operational Regional 2021 - 2027, 
fonduri naţ ionale ş i fonduri proprii. 

4. Informatii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei 
existente 

Trnobilul la care facem referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, apartine domeniului public al judetului Ialomita ş i este 
legiferat prin H.C.J. nr. 48/22.12.1998 ş i I-T.C.J. nr. 156/29.09.2017. 

Imobilul  cc face obieetivul investitiei are urm ă toarele elemente de identificare : constructie 
Cu structura din zid ă rie portantă , regim de ină lţ ime P+1 E; Sc = 479 nip; Sd = 958 mp. Imobilul are 
carte funciard nr. 37848—C2. 

5. Particulariati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan); 
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Imobilul  cc face obiectivul invest -tie] se alla situat pe str. Constantin Dubrogea] 	Lk ah-erea 
nr. 1 ş i are o suprafat ă  construit ă  desfăş urată  de 958 mp. 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 
Accesul in amplasament este asigurat din str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 

c) surse de poluare existente in zon ă  - nu este cazul 

d) particularită ti de relief - nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilit ă ti de asigurare a utilit ă tilor; 
in zona propus ă  pentru modernizare exist ă  sursă  de ap ă , energie electric ă  i telefonie. 

hnobilul cc face obiectivul investitei este racordat la toate retelele de utilit ă t. Lucră rile care se 
vor executa nu impun racordă ri la retelele de utilit ă ti din zonă . 

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 
mă sura in care pot fi identificate - nu este cazul 

g) posibile obligatii de servitute; - nu e cazul 

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

Nu este cazul 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul 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 in cazul existentei unor zone protej ate. 

Nu este cazul, 

b. Descrierea succint ă t a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 

destinatie ş i functiuni; 
Destinatia Cl ă dire destinat ă  activit ă tilor sociale 
Functiuni existente ş i propuse : Cl ă dire destinată  activită tilor sociale (Cantina Centru social) 

În prezent in acest imobil i ş i desfăş oară  activitatea cantina aferent ă  Centrului de plasament nr. 3. 
Proiectul vizeaz ă  asigurarea posibilit ă tii de reducerea a pierderilor de energie termic ă  ş i electric ă . 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate 
Vor fi cuprinse lucră ri de reabilitare a cl ă dirii prin : 

— redimensionarea/refacerea instalatiilor termice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 
electrice de iluminat ş i prize, instalatei de paratr ă snet, instalatilor de ventilatii ş i 
climatizare, etc; 

- anveloparea cl ă diri; 
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- repararea acoperi ş ului tip teras ă ; 
- 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 tâmpl ă riei interioare ş i exterioare; 

- refacerea placajelor ş i pardoselilor deteriorate; 

- repararea sau refacerea placajelor la pereti; 

- zugr ăveli, vopsitorii; 

- repararea ş i refacerea finisajelor; 

- alte lucr ă ri care se impun ca urmare a prevederilor Iegisla ţ iei specifice 
specialitate; 

ş i  a studiilor de 

c) durata minim ă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/funetiunilor propuse; 
Durata normal ă  de functionare este de 60 de ani conform catalogului privind clasificarea 

duratele normale de functionare a mijloacelor fixe din HG 2139/2004 cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare. 

d) nevoi/solicit ă ri functionale specifice. 
Se vor stabili ulterior in conformitate cu normativele aflate in vigoare. 

7. Justificarea necesit ă tii elaboră rii, dup ă  caz, a urm ă toarelor studii: 
- exper-tizei tehnice, auditului energetic, documentatiei tehnice DALI on a altor studii de 

specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la 
constructii existente; 

unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile ş i 
permisivit ă tile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau 
in zone protejate. 
Pentru obiectivul de investitii propus Cresterea eficientei energetice a Cl ă dirii Cantinei 
Centrului de plasament nr. 3 Slobozia se va realiza expertiz ă  tehnic ă , audit energetic precum 
documentatia tehnic ă  D.A.L.I, studii de specialitate, documentatie pentru obtinerea avizelor/ 
acordurilor impuse prin Certifieatul de urbanism. 

p irector Executiv, 
Vlad Cristian 

intocmit, 
Carmen Tă nase 

6 



RI11.F1 SIIITEX 
ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Ilus-114 	 Fattepateo. 

Y7FTED 

V. CA q001 

Tel.: 0243 230200 

Fax 0243 230250 
Slobuzia - Plata Revotutiet 

web: wwwzicnetro 

cji@cicnetro 

PRE$EDINTE 
	 Nr4A/   12022- 0  din0 .06.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la pro  iectul de kohl rare privind aprobarea Notel conceptuale aferentcl obiectivului de investilii 
„Creyterea efkien ţei energetice a Cleidirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 Slobozia" 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptual ă  aferent ă  
obiectivului de investitii „Cresterea eficienrei energetice a Cleidirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 
Slobozia". 

În conformitate Cu prevederile art.5 alin.(2) din Hot ă ră rea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-eadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 
investi ţ ii finantate din fonduri publiee, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, „elaborarea studiului de 
prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate  on a documentaţ iei de avizare a lucreirilor de 
intervenţ ii este condiţ ionată  de aprobarea prealabilei de că tre beneficiarul investifiei a notei conceptuale". 

Potrivit art.3 alin.(1) ş i (2) al aceluia ş i act normativ, Nota conceptual ă  este o doeumentatia 
intoemit ă  in scopul justific ă rii necesit ă tii ş i oportunit ă tii realiz ă rii unui obiectiv de investitii, finan ţ at total 
sau partial din fonduri publice, prin intermediul c ă reia se evidentiaz ă  datele preliminare necesare 
implement ării obiectivului de investi ţ ii propus ş i se prezint ă  informa ţ ii cu privire la estimarea 
suportabilit ă tii investi ţ iei publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit i un model cadru, care 
este prev ă zut in anexa nr.1 la Hot ă ră rea de Guvem nr.90712016. 

Conform Strategiei de Dezvoltare a Jude ţului Ialomita 2021-2027, una dintre priorit ăţ i o constituie 
reabilitarea i modernizarea imobilelor aflate in proprietatea judetului lalomi ţ a ş i in care îi desfăş oar ă  
activitatea atat aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţ a c ă t ş i institutille subordonate. 

Implementarea acestui project se face in scopul cre ş terii performantei energetice, respectiv 
reducerea costurilor pentru inc ă lzire ş i mentineril climatului termie interior, repararea í aducerea la 
standardele actuale at ă t a instalatillor, cat ş i a interioarelor cl ă dirilor, precum i ameliorarea aspectului 
urbanistic al Municipiului Slobozia. 

Prin Nota conceptual ă  se estimeaz ă  c ă  valoarea intregului project este de 2.537.547,71 lei cu TVA, 
finantarea lucr ă rilor realiz ă ndu-se din fonduri europene — Schema de finan ţ are ELENA (European Local 
Energy Assistence), Programul Operational Regional 2021 — 2027, fonduri nationale ş i fonduri proprii. 

Prin Hotă r ă rea Consiliului Judetean Ialomita nr.102 din 28.05.2021, cu modific ă rile ulterioare, s-a 
aprobat participarea Jude ţ ului falomiţ a in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" fmanţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy 
Assistance ş i asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia in vederea realiz ă rii in 
comun a proiectelor de investi ţ ii de interes judetean finantate prin program. 

Constatand c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si conţ inutul prezentate in project. 

PRE,$EDI 

MARIAN 
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RAP ORT 
la proieetul de hotă ră re privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  

obiectivului de investi ţ ii cu titlul "Cresterea eficien ţ ei energetice a 
Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia" 

Informa ţ ii generale privind obiectivul de investi ţ ii propus: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/271UE privind eficienta energetic ă , incepand 
cu 2018, Romania are obligatia de a renova anual 3% din suprafetele construite detinute sau 
ocupate de autorit ă tile publice. Astfel, unul dintre principalele demersuri ale Unit ă tii Administrativ 
Teritoriale Judetul Ialomita este renovarea fondului construit din perspectiva ef cientei energetice ş i 
a riscului seismic in Romania, incadrandu-se astfel in obiectivele Strategiei nationale de renovare 
pe termen lung ş i transformarea treptat ă  intr-un pare imobiliar Cu un nivel ridicat de eficient ă  
energetic ă  precum ş i in Strategia national ă  de reducere a riseului seismic. 

În acest sens, a fost aprobat ă  HCJ Ialomi ţ a nr. 102/28.05.2021 Cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare prin 1-ICJ Ialomita nr. 15/01.02.2022 privind participarea Judetului Ialomita in cadrul 
programului "South -Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" ş i 
asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia in vederea realiz ă rii in comun a 
proiectelor de investitii de interes judetean, respectiv obtinerea uniei fman ţă ri nerambursabile in 
proportie de 90% pentru elaborarea documentatiilor tehnice economice — expertiza tehnic ă  , audit 
energetic ş i DALI. 

Conditionalitatea ea urmare a obtinerii acestei finant ă ri nerambursabile, statuat ă  in aeordul de 
asociere cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia este aceea ea in termen de 90 zile 
de la predarea doctunentatiilor mai sus men ţ ionate, Benefieiarii in spet ă  UAT Judetul Ialomita s ă  
facă  dovada demar ă rii procedurilor achizi ţ iei de execu ţ ie lucră ri pentru obiectivul de investi ţ ii  en  
titlul "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 
Slobozia". 

Neeesitatea si oportunitatea obiectivului de investi ţ ii propus: 
Imobilul la care facem referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str. 

Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, apartine domeniului public al jude ţului Ialomita ş i este 
legiferat prin H.C.J. nr. 48/22.12.1998 ş i H.C.J. m. 156/29.09.2017. 

Imobilul  cc face obiectivul investitiei are urm ă toarele elemente de identificare: construc ţ ie 
Cu structura din zid ă rie portant ă , regim de ină lţ ime P+1 E; Sc = 479 mp; Sd = 958 mp. Imobilul are 
carte funciar ă  nr. 37848—C2. 
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Starea actual ă  a cl ă dirii este urmă toarea: 
•Acoperi ş ul de tip ş arpantă  necesit ă  lucr ă ri de reparatie (hidroizolatie) pentru a impiedica 

infiltratiile de apă  pluvial; 

•Tamplă ria (ferestrele) sunt din aluminiu 2 foi de geam 
•Peretii exteriori necesit ă  lucră ri de reabilitare termic ă  (termoizolatie); 
•Grupurile sanitare necesit ă  lucră ri de reparatie; 

•Centrala termic ă  (2 cazane) deserve ş te  i  centrul social; 
•Instalatia de termoficare este degadat ă  in proportie de 70%; 
•Instalatia electric ă  necesit ă  redimensionare (instalatia este subdimensionată  hid consumatorii 

actuali, exist ă  riscul de aparitie a unor scurtcircuit ă ri); 
Ca urmare a situatiei prezentate este neeesarg ş i oportun ă  realizarea lucr ă rilor de interventie 

asupra imobilului cu scopul de a cre ş te performanta energetic ă , respectiv reducerea consumurilor 
energetice pentru inc ă lzire, in conditiile asigur ă rii ş i mentinerii climatului termic interior, repararea 
ş i aducerea la standardele actuale atdt a instalatiilor cât ş i a interioarelor cl ă dirilor precum ş i 
ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia. 

Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă  in faza de proiectare 
DALI tinand cont de standardele de cost existente pentru lucr ă ri similare, de cantit ă ti de lucrari ş i 
oferte de pret de pe piata liber ă  acolo unde lucr ă rile nu sunt evidentiate  în  standarde de cost. 

Surse de finantare: 
• Finanţ area cheltuielilor estimate va fi asigurat ă  din fonduri europene -Schema de finantare 

ELENA (European Local Energy Assistance), Programul Operational Regional 2021 - 2027, 
fonduri nationale  i  fonduri proprii. 

Beneficiarul direct al proieetului : Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ialomita 
Prin nota conceptual ă  se evidentiaz ă  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului 

de investi ţ ii propus ş i se prezintă  informatii ea privire la estimarea suportabilită tii investiţ iei 
publice. Totodată , s-a stabilit prin Nota  conceptual  ă  valoarea estimat ă  a obiectivului de investitii 
cu titlul "Cre ş terea eficientei energetice a Clă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 
Slobozia" de 2.537.547,71 lei cu TVA. 

Avand  în  vedere: 

• HCJ 102/28.05.2021 privind aprobarea particip ă rii Jude ţ ulud ialomita in cadrul 
programului "South -Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" ş i 
asocierea Cu  Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia. 

• HCJ 15/01.02.2022 privind modificarea HO 102128.05.2021 privind aprobarea particip ă rii 
Judeţ ului Ialomita in cadrul  pro  gramului "South -Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" ş i asocierea  cu  Agenţ ia pentru Dezvoltare Regional. Sud-Muntenia 

• H.C.J. nr. 48/22.12.1998 privind declararea apartenentei la domeniul public de interes 
jude ţ ean a terenurilor aferente Centrelor de Plasament. 
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• H.C.J. nr. 156/29.09.2017 privind modificarea ş i completarea Anexei la FICJ 47/ 
30.09.1999 privind insuş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al Jude ţ ului 
Ialomiţ a in vederea actualiz ă rii ace stuia. 

• Prevederile Hotă ririi de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul 
cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii 
fman ţ ate din fonduri publice. 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale cu modifiarile ulterioare 
• Prevederile art. 173 aim n 1 litera b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modifică rile ultetioare 
Supunem spre dezbatere ş i aprobare proiectul de hotă ră re in forma si continutul prezentat care 

cuprinde date tehnice i valorice referitoare la proiectul de interes jude ţ ean descris in prealabil. 

Ataşă m prezentei Nota coneeptual ă  aferent ă  obiectivului de investi ţ ii cu titlul "Cre ş terea eficien ţ ei 
energetice a Cl ă dirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia". 

\ Director executiv, 
• Vi ad Cristian 

intocmit, 
Carmen T ă nase 
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