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PROJECT DE HOTARA'RE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferenta obiectivului de investi ţ ii 

"Central ă  termic ă  cu chillere pe teras ă  în  eadrul Spitalului Judelean de Urge* Slobozia" 

Consiliul Judeţ ean 
Avcind  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  MO /2022 - 1. din PV-0. .07.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomita, 
Examinemd: 

Raportul de specialitate nr.19(14-9 /2022 - I din  10  .07.2022 al Direcţ iei Investi ţ ii ş i 
Servicii Pub lice; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.06.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturei ; 

- Ávizul nr. 	/2022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei.pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului si turism, 

- Hotardrea Consiliului Judetean lalomita nr. 	din 	.07.2022 privind aprobarea 
Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investi ţ ii "Centralei termicd cu chillere pe terasei in 
cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia", 

In confOrmitate cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. j) din Ordonanta de Urgenţa a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificcirile ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 2 din Hotă rdrea de Guvern 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 

complete -wile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificeirile ş i 

completeirile ulterioare; 
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomiţ a pe perioada 2021-2027, aprobatd prin 

HOteiretrea Cons iliului Judetean Ialomiţa nr. 80 din 20.04.2022; 
In temeiul art. 196 al/n. (I) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completcirile ulterioare, 

HOT4RA4TE: 

Art.1 Se aprobei Tema de proiectare aferentii obiectivului de investitii cu titlul "Centraiei 
termicei cu chillere pe terasei in cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţei Slobozia", prevdzut ă  în  
anexa care face parte integrantd din prezenta hoteirdre. 

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



Art2 Se hnputerniceste Presedintele Consiliului Judeţ ean Iatomiţa, să  reactualizeze prin 
dispozitie, in func ţ ie de moclificetrile legislative sau de nature( tehnicet, conlinutul Temei de 
pro iectare. 

Art3 Prin grija Secretarului General al Jucletului Ialorniţa, prezenta hotareire va fi 
comunicatei spre ducere la indeplinire Directiei Investiţ ii ş i Servicii Publice, ş i spre ş tiinţă  
Institutiei Prefectului Judetul Ialomiţ a, urmand a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean 
lalomita — Sectiunea Mon itorul Oficial al Judetului. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

iSeeretarul General al Jude/alai Ialomiţ a, 
Adrian Ro rt IONESCU 

 

Nr.  	 Rcl/Oc 
Acloptata la Slohozia 	 R.C. 
Astă zi 	 .2022 	 2 ex. 
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Anexa la Hotanirea Consiliului inclettan latomita 
ni 	din 	 2022 
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1. Informa ţ ii generale 

TEMA DE PROIECTARE 

1,1. Denumirea obieetivului de investipi: 

„Centrală  termic ă  cu chillere pe teras ă  in cadral Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  
Slobozia" 

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

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar): 
Nu este wail 

1.4. Beneficiarul investitiei: 
Judetul Ialomita 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 
Consiliul Judetean Ialomita 

2. Date de identificare a obiectivului de investi ţ ii 

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei 
existente, documentape eadastral ă : 

Terenul pe care va fi efectuat ă  investitia se afl ă  în domeniul public al Judeţului 
Ialomi ţ a, in Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 
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2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentrii realizarea 
obiectivului de investiţ ii, dupd caz: 

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

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

b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş iisau c ă i de acces posibile: 

Spitalul Jude ţ ean de Urge* este pozi ţ ionat in zona central a municipiului Slobozia 
avand accesibilitate direct prin c ă i de comunicaţ ii locale, judetene ş i naţ ionale. 

c) surse de poluare existente in zon ă : 

Noxe ale autovehiculelor care circulă  in zonă . 

d) particularit ă ti de relief: 

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investi ţ ii este plan, Era fenomene fizico — 
geologice de instabilitate sau de degradare. 

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

Obiectivul de investi ţ ii va fi racordat la utilit ăţ ile tehnico — edilitare necesare 
desfăş ură rii 

existen ţ a unor eventuate re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ 
protejare: 

Nu există . 

g) posibile obligaţ ii de servitate: 

Nu sunt obligaţ ii de servitute 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnică  ş i de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face hicr ă ri de intervenţ ii, după  caz 
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Nu este cazul; 

i)seglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i reg-ulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă ri urbanistice apheabile 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 condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate sau de protec ţ ie: 

Nu este eazul. 

Descrierea succint ă  a obiectjvului de investitii propus din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 

2.3.1. Destinaţ ie ş i functiuni: 

Prin construirea acestej noi Centrale termice cu chillere pe teras ă , se va asigura 
agentul termic ş i apa cald ă  menajeră  pentru toate cl ă dirile din cadrul Spitalului Judetean de 
Urge* Slobozia. Cazanele 4buc,x500 kw ş i chillerele 3buc.x500 kw care unneaz ă  să  fie 
amplasate in noua construc ţ ie, sunt prev ă zute in lista de echipamente a obiectivului de 
investjtii „Modemizarea ş i dotarea Incintei cl ă dirij Spitalului Jude ţ ean Urgent ă  Slobozia". 

Investiţ ia propus ă  reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a deficientelor exjstente in cadrul 
Spitalului Jude ţ ean ialomita ş i va contrjbui  hi.  obtinerea Autoriza ţ iei de fiinctionare. 

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

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

Se intentioneaz ă  realizarea unei cl ă diri cu regimul de ină lţ 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 ; 

2.3.3. Nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigentt tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerin ţ ele functionale stabiljte prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de 
mediu  hi  vigoare 

Nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare va fi stabilit dup ă  elaborarea Studiului de 
fezabilitate (SF). 
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2.3.4 numă r estimat de utilizatori: 

To ţ i beneficiarii de servicii medicate din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slob  ozia. 

2.3.5. durata minimă  de func ţ ionare, apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ ieidunc ţ iunilor 
propuse: 

Va fi stabilit ă  ulterior prin normative tehnice specifice in  vigo  are.  

2.3.6. nevoi/solieită ri func ţ ionale specifiee: 

Prin construirea acestei Centrale termice cu chillere pe teras ă , se va asigara 
alimentarea cu agent terrnie  i  apă  eald ă  menajeră , precum ş i ră cirea apei cu trei chillere in 
casead ă , pentru toate el ă dirile Spitalutui Judeţ ean de Urge* Slobozia, contribuind la 
asigurarea independen ţ ei func ţ ională  a acestuia. 

2.3.7. corelarea solu ţ iitor tehniee cu condi ţ ionă rile urbanistice, de protecţ ie a mediului ş i a 
patrimoniului zon ă  protejat ă : 

Se va face conform certificatului de urbanism si avizelor solicitate prin acesta. 

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

Structură  diinensionat ă  corespunz ă tor, ţ ină ndu-se seama de teren, importan ţ a 
construc ţ iei, pozi ţ ionare. 

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

- H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-eadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţ 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 si urbanismul consolidat ă  CU  

modifică rile si complet ă rile ulterioare; 
- Hotă ră re nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regalamentului de 

recep ţ ie a lueră rilor de construcţ iitor ş i instalaţ iilor aferente acestora; 
- Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii,  cu  

complet ă rile si modific ă rile ulterioare; 
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construc ţ ii; 
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 
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- Ordinul nr, 233 726 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 35072001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului ş i de 
elaborare ş i actualizare a documenta ţ iilor de urbanism; 

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

- Hot ă ră rea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiz ă  tehnică  de 
calitate a proiectelor, a execu ţ iei lueră rilor ş i construcţ iilor; 

- Hot ă rarea nr. 766/1997 Privind aprob  area  -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 
siguranţă  in exploatare indicativ NP 068-02; 

- Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i a spaţ iului 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 construc ţ iilor; 
- Cod de proiectare seismic ă  - Partea a 1II-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă  a 

clă dirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
- Alte legi in vigoare; 

Director Executiv DISP 
CRISTIAN VLAD 

intocmit 
Florian PiRJOLEA,Z 
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Nr.  1q2' to /2022  -1 din W.07 . 2022  

REFERAT DE APR  OBARE 
hi  prolectul de privind aprobarea Temel de proiectare aferent ă  obiectivului de investifii 

cu titlul "Centrald termini cu chillere pe terasd in cadrul Spitalului Judelean de Urgentd 
Slobozia" 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea Temei de pro iectare 
aferentă  obiectivului de investi ţ li cu titlul "Centrală  termică  Cu chillere pe terasă  in cadrul 
Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia". 

In conformitate cu prevederile art. 4 aim. (1) din Hotă rdrea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-econom ice ctferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile i completă rile 
ulterioare, "tema de proiectare exprimă  intenţ iile investiţ ionale ş i nevoile func ţ ionale ale 
beneficiarului investiţ iei, evidenţ iate in nota conceptuală  determindnd concepţ ia de realizare 
obiectivului de investi ţ ii, in func ţ ie de condiţ ionă rile tehn ice, urban istice generale ale 
amplasamentului, de protecţ ie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte condiţ ion ă ri 
specifice obiectivului de investi ţ ii". .Pentru intocrnirea acesteia, legiuitorul a stabilit ş i un model 
cadru, preveizut in anexa nr. 2 la Hotă riirea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate on 
a documentaţ iei de avizare a lucreirilor de intervenfil este condiţ ionată  de aprobarea prealabilă  
de că tre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare". Pentru obiectivul în 
cauză  a fost aprobată  Nola conceptuală  

Construirea  în cadrul Spitalului Judetean de Urgenţă  Slobozia a unei centrale term ice este 
menită  să  imbun ă tă tească  funcţ ionarea acestuia, prin asigurarea agentului termic ş i apei calde 
menajeră  pentru to ate clă dirile din cadrul Spitalului. Regimul de ină lţ ime al clă dirii se 
intenţ ionează  a fi H = S+P ş i urmează  să  fie amplasată  prin alipire, in partea de nord a Corpului 
de clă  dire uncle va fi amenajat Centrul multifunctional, actuala centrală  termică  urmand să  fie 
dernolată  

De asemenea, prin proiectul de hotdrdre se propune ş i mandatarea Presedintelui 
Cons iliului Judelean Ialomita de a modifica/reactualiza prin dispoziţ ie continutul temei de 
_proiectare, in functie de apariţ ia diferitelor evenimente legislative son altor cauze justificabile. 

Constatdnd că  sunt indeplinite condiţ ille de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ectn lalomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate în proiect. 

PREŞEDIN 
MARJÁNP ń  VL  

Redactat, 
Cristian Raureanu 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rare privind aprobarea Temei de prolectare aferent ă  obiectivului de 

investi ţ ii „Central ă  termic ă  cu chillere pe teras ă  în cadrul Spitalului Judelean de 
Urgenţă  Slobozia" 

Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţ tilui Ialomi ţ a in perioada 2021 — 2027, una dintre 
priorităţ ile Consiliului Jude ţ ean latomi ţ a o constituie modernizarea ş i dezvoltarea 
infrastructurii sanitare pentru asigurarea de servicii medicate moderne pentru locuitorii 
jude ţ ului Ialomi ţ a„ iar o component ă  a acestei direc ţ ii o constituie ş i cre ş terea calit ăţ ii 
serviciitor medicale asigurate de Spitalul Jude ţ ean de Urge*. Slobozia. 

Prin Nota conceptual ă , propunem construirea unei Centrale termice care s ă  
imbună tăţ easc ă  func ţ ionarea Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia. 

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

Jude ţ ut Ialorni ţ a a identificat necesitatea i oportunitatea construirii în cadrul Spitalului 
Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia a unui Centrale termice care s ă  imbună t ăţ ească  func ţ ionarea 
ac estui a. 

Aceast ă  nouă  clă dire urmeaz ă  să  fie amplasat ă  prin alipire, in partea de nord a Corpului 
de el ă dire Cu regimul de ină l ţ ime 2S P SE nou propus, uncle va fi amenaj at Centrul 
multifunctional, actuala Central ă  termic ă  urn-land a ti demolat ă . 

Se intenţ ioneaz ă  realizarea unei cl ă diri cu regimul de ină lţ ime: H — S ± P; 
Amprenta  la sal va fi de aproximativ: Ac = 250 m 2 ; 
Sprafaţ a total construită  va ft de aproximativ: St = 500 m2 ; 

Prin construirea acestei  not Centrale termice cu chillere pe teras ă , se va asigura agentul 
termie i apa cald ă  menajeră  pentru toate cl ă dirile din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  
Slobozia. Cazanele 4x500 kw ş i chillerele 3x500 kw care urrneaz ă  s ă , fie amplasate in noua 
construc ţ ie, sunt prev ă zute in lista de echipamente a obiecrivului de investi ţ ii „Modernizarea 
ş i dotarea Incintei cl ă dirii Spitalului Judeţ ean Urgenţă  Slobozia". 

Investi ţ ia propusa reprezint ă  o oportunitate de rezolvare a deficien ţ elot existente in cadrul 
Spitalului Jude ţ ean Ialomiţ a ş i va necesita redimensionarea utilit ăţ ilor existente pentru 
adaptarea acestora la noile cerin ţ e cat i pentru ob ţ inerea Autoriza ţ iei de func ţ ionare. 

Conform Hot ă rarii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proieetelor de havesti ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice, doeumenta ţ iile tehnico-economice se elaboreaz ă  pe etape, astfel: 

In prima etap ă  se elaboreaz ă  nota coneeptual ă  i tema de proiectare. 
Pentru obiectivele  not de investi ţ ii este necesar ă  aprobarea temei de proiectare care 

exprim ă  inten ţ iile investi ţ ionale i nevoile func ţ ionale ale beneficiarului investi ţ iei. 
Urmeaz ă  elaborarea documentaţ iei pentru ob ţ inerea certificatului de urbanism, 

documenta ţ ii pentru ob ţ inerea avizelor, Studiului de Fezabilitate (SF). Dup ă  aprobarea 
indicatoritor tehnico-economici rezulta ţ i prin SF, se vor elabora Proieetul Tehnic de Execu ţ ie 
(PTE) ş i Proiectul de Autorizare a lucr ă rilor de Construire (PAC). 



Avand in vedere cadrul legislativ aplicabil: 
H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i eontinutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 

- Legea nr.10/1995 cu complet ă rile ş i modific ă rile ulterioare cu privire la ealitatea in 
constructii; 

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

- Hotă rRre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentalui de 
recep ţ ie a lueră rilor de construc ţ iilor ş i instalaţ iilor aferente acestora; 

- Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii, Cu 
cornplet ă rile ş i modific ă rile ulterioare; 

- Ordinal 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 teritoritilui ş i urbanismului; 
- Ordinal nr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Nonnelor metodologice de 

aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului ş i de 
elaborare ş i actualizare a documentatiilor de urbanism; 

- Hotă rarea m-. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 

- Hotă rarea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare si expertiz ă  tehnicd de 
calitate a proiectelor, a executiei luer ă rilor ş i constnicţ iilor; 

- Hotă rdrea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind ealitatea in 
construc ţ 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 proieetare pentru cl ă diri, indieativ 
P 100-1/2013; 

- Nonnativ 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 el ă dirilor eivile 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 eonstructiilor; 
- Cod de proiectare seismic ă  - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic ă  a 

cl ă dirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
Alte legi in vigoare; 

Directia Investitii  i Servicii Publice propune Consiliului Judetean Ialomita aprobarea 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii: „Central ăi termic ă  Cu  chillere pe teras ă  
in cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

Director executiv DISP 
VLAD CRISTIAN 

intoemit 
PiRJOLEA Florip 
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