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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. 	 
privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investilii 

"Centraki termic ă  cu chillere pe teras ă  in cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia" 

Consiliul Judeţ ean Ialomita, 
Avemd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  No153—  /2022 - tk i  din 50 .07.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomiţ a, 
Examină nd: 
- Raportul de specialitate nr.  WO /2022 - 	din A .07.2022 al Directiei Investitii si 

Servicii Publice; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.07.2022 al Comisiei econornico-financiare ş i 

agricultur 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului si turism, 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) si al/n. (3) lit. f) din Ordonanţ a de Urgent ă  a Guvernului 

nr. 57/20.19 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 1 din Hotă rcirea de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

In tetneiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTArR Ă .FTE: 

Art.1 Se aprobă  Nota conceptuală  aferentă  obiectivului de investitii "Central ă  termică  cu 
chillere pe terasă  in cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia", prev ăzutei in anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hotă r 'are. 

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Pre,s'edintele Consiliului Judetean lalomita, să  
modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale in cazul apari ţ iei unor modific ă ri legislative 
sau al unor modifică ri de ordin tehnic. 

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



Art.3 Prin grija Secrektrului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteirdre va  Ji  
comunicaki spre ducere la irldeplinire Directiei Investitii  i  Servicii Publice,  ş i, spre 
Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, urmdnd a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean 

seetiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al Judefului 
Adrian Ro rt IONESCU 
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NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: 
„Centrali termica Cu  chillere pe terasA in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia" 

1.2. Ordonator principal de eredite/investitor: 
Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este eazul 

1.4. Benefieiarul 
Tudetul Ialomita 

2. Necesitatea 5i oportunitatea obiectivului de investitii propus 

2.1. Scurfă  prezentare privind: 

a) deficiente ale situaţ iei actuale; 

Spitalul Judetean de Urge* Slobozia, este o unitate sanitard publied cu personalitate juridied 
care asigur ă  permanent asistentg medicaid. preventiv ă , curativd i recuperatorie pentru a 
populatie de 274.148 locuitari ai judetului Ialomita, in mod direct pentru pacien ţ ii arondati 
municipiului Slobozia (48.241 locuitori populatie stabil ă ) i preia cazurile cc  depawsc 



competenta spitalelor teritoriale din restul judetului: Ţă ndă rei, Urziceni, Fete ş ti (orase care 
cumuleaz ă  o populatie de 71.642 locuitori). 

Spitalul Judetean de Urge* Slobozia a fost dat in folosint ă  n anul 1967. 
În prezent spatiile in care se acord ă  servicii medicale sunt degradate ş i nu mai prezint ă  

siguranţă  in exploatare, jar uzura echipamentelor existente este vizibil ă  si influenteaz ă  intr-un 
mod negativ desfăş urarea actului medical. 

Aderarea Romaniei la Uniunea European ă  a fă cut ca starea de s ă nă tate ş i serviciile sanitare 
oferite la nivelul tarilor membre ale UE s ă  devină  cadru de referint ă  ş i pentru cet ăţ enii din 

Romania. Modemizarea ş i eficientizarea sectorului sanitar din tara noastr ă , incepute odată  cu 
adoptarea Legii nr. 95/2006 cu modific ă ri si complet ă ri ulterioare privind reforma in domeniul 
s ă nă tă tii, au avut ca obiectiv alinierea sistemul sanitar la nivelul performan ţ elor inregistrate in 
alto fad.. Reformarea conceptual ă , financiară  ş i managerial ă  a sistemului sanitar s-a dovedit a 
avea un traseu lung si anevoios. in ciuda strategiilor elaborate la nivel national ş i regional, 
sistemul sanitar continu ă  să  se confrunte cu probleme grave a c ă ror rezolvare depinde intr-o 
mare m ă sură  de alocarea unor importante resurse financiare. 

efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 

Judetul Ialomita a identificat necesitatea i oportunitatea construirii in cadrul Spitalului 
Tudetean de Urgentă  Slobozia a unei noi Centrale termice modeme care s ă  inlocuiaseă  actuala 

central ă  care este amplasat ă  intr- o cl ă dire dep ăş ită  din punet de vedere fizic si moral, avand 
dirnensiuni foarte man, proiectatat ă  ş i executat ă  la nivelul anilor 1970 corespunz ă tor cerintelor 
acelor ani. . 

Aceast ă  nouă  cl ă dire unneaz ă  să  fie amplasat ă  prin alipire, in partea de nord a Corpului de 
cl ă dire cu regimul de ină ltime 2S + P + 8E nou propus, uncle va fi amenajat Centrul 
multifunctional, actuala Central ă  termic ă  urmand a fi demolat ă . 

Sc intentioneaz ă  realizarea unei cl ă diri cu regimul de in ă ltime: - H = S + P; 

Amprenta la sol va fi de aproximativ: Ac = 250 m 2 ; 

Sprafaţ a total construit ă  va fi de aproximativ: St = 500 m2 ; 

Prin construirea acestei noi Centrale ten-nice cu chillere pe teras ă , se va asigura agentul 

termic i apa cald ă  menajeră  pentru toate cl ă dirile din cadrul Spitalului Judetean de Urge* 
Slobozia. Cazanele 4buc.x500 kw ş i chillerele 3bue.x500 kw care unneaz ă  să  fie amplasate in 

noua constructie, sunt prev ă zute in lista de echipamente a obiecrivului de investifii „Modemizarea 

ş i dotarea Incintei cl ă dirii Spitalului Judeţ ean Urgenta Slobozia". 
Investitia propus ă  reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a deficientelor existente in cadrul 

Spitalului Judetean Ialomita si va contribui la obtinerea Autorizatiei de functionare. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investi ţ ii: 

Nerealizarea obiectivului de investitii „Centrală  termic ă  cu chillere pe teras ă  în cadrul 
Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobazia" va conduce la amanare construcfiei Centrului 
multifunctional din cadrul Spitalului Judetean Urge* Slobozia. 



2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de invest -4H Cu acelea ş i funcţ iuni sau func ţ iuni 

similare en objectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii 

necesităţ ii realiz ă rii objectivului de investi ţ ii propus: 

În momentul de faţă  există  Centrala termic ă  a STU Slobozia, care va fi den-iolată , pe 

amplasamentul acesteia se va construi o nou ă  clă dire CU regjmul de in ă lţ ime 2S + P + 8E , unde 

va fi amenajat Centrul multifunctional. 

2.3. Existen ţ a, dup ă  caz, a unej strategii, a unui master plan on a unor planuri sjmilare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investi ţ ii propus: 

Strategja de dezvoltare a jude ţ ului Ialomiţ a in perioada 2014 — 2020 privind modemizarea 

ş i dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivelul jude ţului. 

2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri intemaţ ionale ale statului care oblig ă  partea roman ă  la 

realjzarea obiectivului de investi ţ ii: 

Nu este cazul; 

2.5. Objective general; preconizate a fi atinse prin realizarea investi ţ iei: 

Prin construirea acestei Centrale termjce cu chillere pe teras ă , se va asigura alimentarea cu 

agent termjc ş i apă  caldă  menajeră , precum i r ă cirea apej cu trei chillere in cascad ă , pentru 

toate cl ă dirile Spjtalului Tudeţ ean de Urgenţă  Slobozia, contribuind la asigurarea 

independenţ ei fime ţ ională  a acestuia, 

3.Estimarea suportabilit ăţ ii investiţ iei publiee 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia objectivului de investi ţ ii, luându-se in considerare, 

dup ă  caz: 
- costurile de administrare ş i intreţ inere a obiectivului; 

costurile pentru investi ţ ii similare;. 
Valoarea estimată  a acestui obiectiv de investi ţ ii este de 4.950,00 mu lei, ş i va fi 

definitivată  după  elaborarea Studiului de fezabilitate - SF (1 euro = 4,95 lei). 

3.2. Estirnarea cheltuielilor pentru projectarea, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investi ţ ie Studjul de fezabilitate — SF - , precum ş i pentra elaborarea altar 

studii de specjalitate in func ţ ie de specificul obiectivului de invest:4E, inclusiv cheltuieljle necesare 

pentru ob ţ inerea avizelor, autoriza ţ iilor ş i acordurilor prevă zute de lege, pentru anul 2022: 

Taxe, avize, autoriza ţ ii, valoare estimat ă : - 10.000 lei cu TVA; 



Elaborare Studiu de fezabilitate (SF), studii de specialitate, valoare estimat ă : — 120.000 lei 
cu TVA; 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finan ţă rii nerambursabile se 
va menţ iona  pro  gramul opera ţ ional/axa corespunz ă to  are,  identificată ): 

Bugetul local al judeţului Ialomiţ a, alte surse care urmeaz ă  a fi identificate ş i atrase. 

4.Informatii privind regimul juridic, economic 0 tehnic al terenului 0/sau al 

construc ţ iei existente 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investi ţ ia se află  în  doineniul public al Jude ţului Ialomiţ a ş i 
se MI ă  in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 

5. Particulariti ţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţ ii: 

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

Lueră rile propuse a fi  real  izate vor fi situate pe amplasamentul actualei Centrale termice 
aflat in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia str. Decebal, nr. 3. 

b) relaţ iile Cu zone invecinate, aecesuri existente ş i/sau că i de acces posibile; 

Spitalul Judeţ ean de Urgenţă  este pozitionat in zona central ă  a municipiului Slobozia 
având accesibilitate direct prin că i de comunicaţ ii locale, judeţ ene ş i naţ ionale. 

c) sane de poluare existente in zonă ; 

Nu există  activit ăţ i poluante. 

d) particularit ăţ i de relief; 

Terenul pe care va  6  amplasat obiectivul este plan, stabil, fă ră  fenomene fizico — geologice 
de instabilitate sau de degradare, caracteristic zonei de ş es. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilităţ ilor; 

Sc vor folosi ş i dezvolta re ţ elele edilitare existente. 



0 existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura în care pot fl identificate; 

Nu există  teţ ele edilitare care ar necesita relocarea din amplasament. 

g) posibile obligaţ ii de servitute; 

Nu este cazul. 

h) condiţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interven ţ ii, după  
caz; 

Nu este cazul . 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentaţ iilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistie 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) existenţ a de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţ ionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone 
protej ate. 

Obiectival de investitii propus nu este incadrat in zone protej ate. 

6.Descrierea succina a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si 
functional: 

a) destinaţ ie ş i funcţ iuni; 

Prin constrairea acestei Centrale tennice cu chillere pe teras ă , se va asigura alimentarea  Cu 

agent termic i ap ă  cald ă  menajer ă , precum ş i ră cirea apei en trei chillere in cascad ă , pentru toate 
clă dirile Spitalului Judetean de Urgen ţă  Slobozia, contribuind la asigurarea independentei 
funcţ ională  a acestuia. 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 

Aceast ă  nouă  cl ă dire urmeaz ă  s ă  fie amplasată  prin alipire, in partea de nord a Corpului de 
clă dire cu regimul de in ă lţ ime 2S + P + 8E nou propus, unde va fi amenajat Centrul 
multifunctional, actuala Central ă  termic ă  urmă nd a fi demolat ă . 

Regimul de ină l ţ ime H = S +P; 
Amprenta la sol va fi de aproximativ Ac = 250 m 2 ; 
Sprafata total construit ă  va fi de aproximativ St = 500 m2; 



c) durata minim ă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Va fi stabilită  ulterior, prin normative specifice în vigoare. 

d) nevoi/solicită ri fiinctionale specifice. 

Functionalitate pe toat ă  perioada anului. 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 

intocinit: 
Florian PIRJOLgA 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotdriire privind aprobarea Notei conceptuale aferentii obkctivului de investitii " 

Centralci termicii cu chillere pe terasei în cadrul Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia" 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune spre apro bare Nota conceptuald 
aferentd obiectivului de investitii "Centrald termicd cu chillere pe terasci in cadrul Spitalului 
Jude/can de Urgentd Slobozia". 

In conformitate cu prevederile art. 5 al/n. (2) din Hoteircirea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru at documentatiilor tehnico-econornice aferente 
obiectivelor/proiectelor de invest//u i finantate din fonduri publice, cu modificdrile i complet ă rile 
ulterioare, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupd caz, a studiului de fezabilitate ori 
documentatiei de avizare a lucreirilor de intervenţ ii este conditionatei de aprobarea prealabilă  de 
ccitre beneficiarul investiţ iei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (I) si (2) al aceluiasi act normativ, Nota conceptual ă  este o docurnentaţ ie 
intocmitd în scopul justific ă rii necesitd tii ş i oportunitdtli realizdrii unui obiectiv de investitii, 
finantat total sau partial din .fonduri pub/ice, prin intermediul c ă reia se evidentiază  datele 
preliminare necesare implementă rii obiectivului de investipi propus ş i se prezintii informatii cu 
pr/vine la estimarea suportabilităţ ii investifiei publice. Pen tru intocmirea acesteia, legiuitorul a 
stab/lit ş i un model cadru, care este prevăzut in anexa nr. 1 la Hotcirdrea de Guvern nr. 907/2016. 

Construirect  în cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia a unei centrale term ice este 
menitd s ă  imbun ă tă teascd functionarea acestuia, prin asigurarea agentului termic ş i apei ca/dc 
menajerd pentru toate clă dirile din cadrul Spitalului. Regimul de indltime al clă dirii se 
intentioneaz ă  a fi H = S+P i urrneazd sd fie arnplasatd prin alipire, in partea de nord a Corpului 
de etc/dire unde va fi amenajat Centrul multifunctional, actuala centrald terrnicd urmand să  fie 
demolatd 

De asemenea, prin pro iectul de hotă rei re se propune mandatarea Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita de a modifica/reactualiza prin dispozitie continutul notei conceptuale, în functie 
de aparitia diferitelor evenimente legislative sau modific ă ri de ordin tehnic. 

Constatand că  sunt indeplinite condillile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate în proiect. 

PRElyEDIN 
MARIAN L 

Redactat, 
Itreanu Cristian 
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RAPORT 
la proiectul de hotă rire privind aprobarea Notel conceptuale aferent ă  oblectivului de 

investitii: „Central ă  termic ă  Cu  chillere pe teras ă  in cadrul Spitalului Jrudetean de 
Urgentă  Slobozia" 

Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţului Ialomita in perioada 2021 — 2027, una 
dintre priorită tile Consiliului Judetean Ialomita o constituie modernizarea ş i dezvoltarea 
infrastructurii sanitare pentru asigurarea de servicii medicale moderne pentru locuitorii 
judetului Ialomita„ iar o component ă  a acestei direc ţ ii o constituie ş i cre ş terea calit ă tii 
serviciilor medicale asigurate de Spitalul Judetean de Urgenră  Slobozia. 

Prin Nota conceptual ă , propunem construirea unei Centrale termice care s ă  
imbună tă teasc ă  func ţ ionarea Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia. 

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

Judetul Ialomita a identificat necesitatea ş i oportunitatea construirii in cadrul Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia a unei Centrale termice care s ă  imbună tă teasc ă  functionarea 
acestuia. 

Această  nouă  clă d  ire urmeaz ă  să  fie amplasată  prin alipire, in partea de nord a Corpului de 
cl ă dire Cu regimul de in ă ltime 2S + P + 8E nou propus, wide va fi amenajat Centrul 
multifunctional, actuala Central ă  termic ă  urm ă nd a fi demolat ă . 

Se intenfioneaz ă  realizarea unei 	cu regimul de ină ltime: H = S + P; 
Amprenta la sol va fi de aproximativ: Ac = 250 m 2 ; 
Sprafata total construit ă  va fi de aproximativ: St = 500 m2 ; 

Prin construirea acestei noi Centrale termice cu chillere pc teras ă , se va asigura agentul 
termic i apa cald ă  menajer ă  pentru toate el ă dirile din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  
Slobozia. Cazanele 4buc.x500 kw ş i chillerele 3buc.x500 kw care urmeaz ă  să  fie amplasate in 
noua constructie, sunt prev ă zute in lista de echipamente a obiectivului de investitii 
„Modemizarea ş i dotarea Incintei cl ă dirii Spitalului Judetean Urgent ă  Slobozia". 

Conform Hotă rarii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice, elaborarea documentatiilor tehnico-economice este conditionat ă  de 
elaborarea prealabil ă  de Care beneficiarul investitiei a notei conceptuale. Nota conceptual ă  
reprezintă  documentatia intocmită  de beneficiarul investitiei in scopul justific ă rii necesităţ ii ş i 
oportunită tii realiz ă rii unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri publice. 



Pentru obieetivele noi de investitii este necesar ă  elahorarea  i  aprobarea notei conceptuale 
care evidentiaz ă  datele preliminare neces are implement ă rii obiectivalui de investitii propus 
prezintă  informatii Cu privire la estimarea suportabilit ă tii investitiei publice. 

Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 a firtantelor publice locale si ale OUG tar. 
57/2019 privind Codul Adminnistrativ, propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Contrală  termică  cu chillere pe teras ă  in 
cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia" 

Director executiv 
CRISTIAN VLAD 

into emit 
Florian PiRJOLEA 
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