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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 
privind aprobarea  Note i conceptuale aferentA obiectivului de investitii 

"Reabilitarea si punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieti — monument de istorie agrara" 

Consiliul Jude ţ ean Ialomita, 
Avă nd in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  ve /2023 - 	din '2/ .03.2023 al Presedintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, 

Examină nd: 
- Raportul de specialitate nr.  '760 /2023 -  N  din 021   .03.2023 al Directiei Investi ţ ii ş i Servicii 

Publice; 
- Avizul nr. 	72023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei economico-financiare ş i agrieultur ă ; 

Avizul nr. 	72023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 

In conformitate cu: 
prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) si aim. (3) lit. 1) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 

5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 5 aim. (2) ş i anexa nr. 1 din Hot ă ră rea dc Guvem nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţ ii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273 72006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterio are; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţ a a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

110TXRISTE : 

Art.1 Se aprob ă  Nota conceptual ă  aferent ă  obiectivului de investitii "Reabilitarea i punerea in 
circuitul turistic a Fermei model Perie ţ i — monument de istorie agrar ă ", prev ă zut ă  in anexa care face parte 
integrant ă  din prezenta hot ă rare. 

Art.2 Se imputemiceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita, s ă  modifice 
prin dispozi ţ ie continutul Notei conceptuale in cazul apari ţ iei unor modific ă ri legislative sau al unor 
modific ă ri de ordin tehnic. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialorni ţ a, prezenta bot ă ră re va fi comunicat ă  spre 
ducere la indeplinire Direc ţ iei Investi ţ ii i Servicii Publice, ş i, spre ş tiintă , Instituliei Prefectului —Jude ţ ul 
Ialomita, urmă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetu lu i". 

PREWDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 

FP -07-02, Ed 2 vcrs.0 
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Directia Investitii ş i Servicii Publice 
Serviciul Management de Proiect ş i Investitii Nr../3467 A26 (TY i'7Y,  03 142- 

APROBAT, 
PREWDINTE, 

MARIAN PAVEL 

NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

I. Informatii generale privind obiectivul de investiO propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 
Reabilitarea ipunerea  in  circuitul turistic a Fermei model Perieţ i — monument de istorie agrar ă  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Presedintele Consiliului Jude ţean lalomila 

1.3, Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
Judelul Ialorni ţ a 

2.  Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus  
2.1. Scurt ă  prezentare privind: 
a) deficiente ale situatiei actu ale 

Exploatarea defectuoas ă  a unui obiectiv — monument de istorie agrar ă , inscris in Lista 
Patrimoniului Cultural National si pe Lista Monumentelor Istorice a Judetului Ialomita. 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii 

Protej  area,  promovarea ş i valorificarea obiectivelor cu potential turistic din judeţ ul Ialomita, 
precum  i  cre ş terea calit ăţ ii vietii populatiei, conservarea identit ă tii ş i dezvoltarea economic ă  local ă . 
c) impactul negativ previzionat  în cazul nerealiz ă rii obiectivului de investitii 

1. Degradarea unui obiectiv de patrimoniu cultural ş i istoric 
2. Pierderea obiceiurilor ş i tradi ţ iilor agrare 
3. Diminuarea interesului pentru cunoa ş terea acestui obiectiv de istorie din judetul Ialomi ţ a. 

2.2. Prezentarea, dupg caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni 
similare Cu obiectivul de investitii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii necesită tii 
realiză rii obiectivului de investitii propus 

In momentul de faţă  in zonă  nu există  objective de investitii cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare. 
2.3. Existenta, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, in eadrul c ă rora se poate incadra obiectivul propus 



Investitia este prev ă zută  in documentul „Strategia de dezvoltare a judetului lalomita 2021-2027" - 
pag.47, fund parte din portofoliul de proiecte cc prezint ă  interes pentru judetul Ialomita. 
2.4. Existen ţ a, după  caz, a unor acorduri interna ţ ionale ale statului care oblig ă  partea rom ă nă  
la realizarea objectivului de investi ţ ii 
Nu este cazul 
2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investi ţ iei 

Protej  area, promovarea ş i valorificarea obiectivelor culturale cu potential turistic din judetul 
Ialomita, prin realizarea de investi ţ ii specifice. 

3. Estimarea suportabilit ăţ ii hwesti ţ iei publice 
3.1. Estjmarea cheltujelilor pentru execu ţ ia obiectivului de investi ţ ii, luă ndu-se in consjderare, 
după  caz: 

— costurile unor investitii similare realizate 
- standarde de cost pentru investitii similare 

Cheltuielile pentru executia obiectivului de investi ţ ii Sc estimeaz ă  in faza de proiectare 
Documentatie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii, ţ ină nd cont de standardele de cost pentru lucr ă ri 
similare, cantit ăţ ile de lucr ă ri, oferte de pret de pe piata liber ă . 

Valoarea total ă  estimat ă  pentru objectivul de investi ţ ii este de 36.000.000 lei cu TVA. 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectare, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investi ţ ie, precum i pentru elaborarea altor studii de specialjtate in 
func ţ ie de specificul obiectivului de investi ţ ii, inclusiv cheltuidile necesare pentru ob ţ inerea 
avizelor, autoriza ţ iilor ş i acordurjlor prev ă zute de lege 

- elaborare DALI, expertiz ă  tehnică , audit energetic, documentatii tehnice pentru obtinere 
avize, acorduri, autoriza ţ ii, alte studii — 100.000 lei 

— taxe, obtinere avize, autorizatii, acordari, faza DALI — 25.000 lei 
— verificare tehnic ă  DALI — 25.000 lei 
- elaborare PT si detalii de execuţ ie inclusiv documentatii tehnice pentru obtinere avize, 

acorduri, autorizatii) — 200.000 lei 
- verificare tehnic ă  PT si detalii de execu ţ ie — 25.000 lei, 
- taxe, obtinere avize, autoriza ţ ii, acorduri, faza PT — 25.000 lei 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltujelilor estimate (in cazul finan ţă rij 
nerambursabile se va men ţ iona programul opera ţ ional/axa corespunz ă toare, identificat ă ) 

- fonduri europene; 
— buget de stat; 
- buget local; 
- alte surse de finantare legal constituite; 

4. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al construcţ iej 
existente 

Muzeul National al Agriculturii a intrat, in prim ă vara anului 2005, prin donatie, in posesia cl ă dirii 
fostei Ferme Model de la Perieti, jar prin Ilot ă rarea Consiliului Judetean nr. 227 din 25.11.2021, 
Consiliul Judetean Ialomita a acceptat dona ţ ia bunurilor imobile cuprinse in cadrul Fermei Model de 
la Perieti, propus ă  de Muzeul National al Agriculturii, fapt materializat prin Contractul de dona ţ ie 
inregistrat sub nr. 4699120.02.2023. Ulterior bunurile stint inscrise Tn dorneniul public al Jude ţ ulai 
lalomita ş i date in administrarea Muzeului National al Agriculturii. 
5. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
objectivului de investi ţ ii; 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan); 



Incinta situat ă  in satul Perie ţ i, corn. Perie ţ i, jud. Ialomita, are o suprafa ţă  de cca. 5,4 ha cuptinzAnd 
mai multe constructii realizate in etape succesive, incepand cu finele sec.XIX...inceputul sec. XX 
(conacul i magazia de cereale), jum ă tatea sec.XX (1937...1949) magazii i grajduri ş i cateva 
realizate in anii 1960...1970. La inceputul anilor 1990, au fost donate, Muzeului National al 
Agriculturii, o serie de documente ş i obiecte. Aeestea se reg ă sesc in Fondul Stoianovici al muzeului, 
reprezent'and: arhiv ă  istoric ă  si memorial ă , art ă  plastid (pictură  ş i grafic ă ), artizanat, podoabe, 
obiecte de uz casnic si personal, publicatii discuri, piese de mobilier. in anul 2005, incinta a intrat in 
patrimoniul Muzeului National al Agriculturii tot in urma unei donatii. 
b) relatiile Cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul se asigură  din DC 24 Perie ţ i, 
c) surse de poluare existente in zon ă ; 

Nu este cazul 
d)particularit ă ti de relief; 

Nu este cazul 
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităş i de asigurare a utilit ă tilor; 

In zonă  exist ă  energie electric ă . Lucră rile propuse prin obiectivul de investitii presupun racordarea 
clă dirilor la re ţ eaua de energie electric ă  ş i realizarea re ţ elelor de canalizare, respectiv, alimentare cu 
ap ă . 
1) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate; 

Existenta unor eventuale retele edilitare  în amplasament care ar necesita relocare/protejare, vor fi 
stab jute ş i se va dispune sau nu relocarea/protej area acestora, prin avizele pe care Consiliul Jude ţ ean 
Ialomita in calitate de beneficiar, le va obtine de la detin ă torii acestor retele edilitare, 
g) posibile obligatii de servitute; 

Nu este cazul. 
h) condition ă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul eonstructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face luer ă ri de interventii, dup ă  caz; 

Sc va tine cont de starea de degradare a acestor construc ţ ii, de p ă strarea cat mai fidel ă  a formei 
originale, precum ş i de viitoarea destinatie turistic ă  a fermei. 
i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism *probate — 
plan urbanisticgeneral/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă rile 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 invecinată ; existenta condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

Sc va tine cont c ă  intregul arnsamblu este monument de istorie agrar ă . 
6. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 
a) destinatie  i functiuni; 

Prin acest proiect se propune introducerea in circuitul turistic a fend, promovarea ş i valorificarea 
obiectivelor cultuxale din jude ţ ul Ialomita, conservarea identit ă tii locale, dezvoltarea economic ă  
local ă , desfăş urarea de activit ă ti culturale i economice cum ar fi: farg periodic de produse 
tradi ţ ionale legate de s ă rbă torile traditionale, ateliere de me ş te ş uguri tradi ţ ionale — ol ă rit, tesut, 
organizarea de evenimente cu profil agricol pentru intreprinz ă torii i investitorii din domeniu. 
b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifiee, preconizate; 

— restaurarea celor mai valoroase construc ţ ii, 
- declasarea  i desfiinţ area construc ţ iilor lipsite de valoare sau in stare de degradare foarte 

avansat ă , 
- adă ugarea de constructii noi, menite s ă  asigure condi ţ ii de igien ă , sigurant ă  ş i confort 

vizitatorilor, 
— p ă strarea imaginii de ansamblu a fermei, 
- nealterarea originalit ăţ ii locului. 

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



Durata minimă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunză tor destina ţ iei/fune ţ iunilor propuse va fi  
stab ilit ă  ulterior. 
d) nevoi/solicit ă ri functionale specifice; 

- asigurarea utilit ăţ ilor necesare func ţ ionă rii tuturor construc ţ iilor, respectiv realizarea 
reţ elelor electrice, ap ă , canal, sanitare, inc ă lzire; 

— realizarea unei re ţ ele de detee ţ ie ş i semnalizare in caz de incendiu, precum i o instala ţ ie de 
stingere a incendiilor, avand in vedere natura ş i importan ţ a construc ţ iilor ş i a exponatelor 
din incintă . 

7. Justificarea necesit ă tii elaboră rii, dup ă  caz, a: 
studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor maj ore de investi ţ ii; 
Nu este cazul. 

- expertizei tehnice ş i, după  caz, a auditului energetic on a altor studii de specialitate, audituri sau 
analiza relevante, inelusiv analiza diagnostic, in cazul interven ţ iilor la construc ţ ii existente; 
Expertiza tehnic ă  este necesar ă  pentru stabilirea construc ţ iilor care se declaseaza, precum i pentru 

stabilirea lueră rilor de consolidare, restaurare necesare. 
Auditul energetic se va realiza pentru stabilirea unor lucr ă ri de reabilitare care s ă  ducă  la obţ inerea 
unor el ă diri eficiente din punct de vedere energetic. 

unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restric ţ iile ş i permisivităţ ile 
asociate cu obiectivul de investi ţ ii, in cazul intervenţ iilor pe monumente istorice sau in zone 
protej ate. 

Este evidentă  importan ţ a istoric ă  i cultural ă  a obiectivului, care trebuie pus ă  in valoare fă ră  a 
altera originalitatea locului. 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Stanciu 

Ş ef Serviciu 
Dan' 	sile 

intocmit 
Mariana Marcu 
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PRESEDINTE 	/2023 -  .V  din Q2) .03.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de both-Are privind aprobarea Notei coneeptuale aferent ă  obiectivului de investitii 

"Reabilitarea i punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieti — monument de istork  agrarr 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptual ă  aferent ă  
obiectivului de investi ţ ii " Reabilitarea ş i punerea in circuitul turistic a Ferinei model Perieti — monument de 
istorie agrar ă ". 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomi ţ a , una dintre priorit ă ti o constituie protejarea, 
promovarea ş i valorificarea obiectivelor culturale cu potential turistic din judetul Ialomita, prin realizarea de 
investitii specifice, 

În vederea consolid ă rii, intretinerii i introducerii obiectivului Ferma model Perieti intr-un circuit 
turistic national si international, prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 227 din 25.11.2021, Judetul 
Ialomiţa a acceptat donatia propus ă  de Muzeul National al Agriculturii ş i anume bunurile imobile cuprinse 
in cadrul „Fen-J(16 agricole Perie ţ i". 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hot ă rarea de Guvern nr. 90712016 privind etapele 
de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obieetivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, "elaborarea studiului de 
prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate on a documenta ţ iei de avizare a luer ă rilor de interventii 
este conditionat ă  de aprobarea prealabil ă  de ate beneficiarul investifiei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1) ş i (2) al aceluia ş i act normativ, Nota conceptual ă  este o documentatia 
intoemit ă  in scopul justific ă rii necesit ă tii ş i oportunită tii realiz ă rii unui obiectiv de investitii, finantat total 
sau partial din fonduri publice, prin intermediul c ă reia se evidentiaz ă  datele preliminare neces are 
implement ă rii obiectivului de investitii propus si se prezint ă  informatii cu privire la estimarea suportabilit ă tii 
investitiei publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit ş i un model cadru, care este prev ă zut in 
anexa nr. 1 la Hot ă rarea de Guvern nr. 90712016. 

Prin Nota conceptual ă  se estimeaz ă  c ă  valoarea aferent ă  obiectivului de investitii este de 36.000.000 
lei cu. TVA. 

Constat ă nd eă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hotdrarii in forma si continutul prezentate in project. 

Redactat, 
Novae. Ramona-Florentina 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rdre privind aprobarea Notei Conceptuale aferent ă  obiectivului de investi ţ ii 
„Reabilitarea fi punerea in circuitul turistie a Fermei model Perieli — monument de istorie 

agrarr 

Conform Hot ă ră rii nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-eadru al 
doeumenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din 
fonduri publice, elaborarea doeumenta ţ iilor tehnico-economice este condi ţ ionată  de elaborarea 
prealabil ă  de Care beneficiarul investi ţ iei a notei coneeptuale. Nota conceptual ă  reprezint ă  
doeumenta ţ ia intoemit ă  de beneficiarul investi ţ iei in scopul justific ă rii necesit ăţ ii ş i oportunit ăţ ii 
realiz ă rii unui obiectiv de investi ţ ii, fmanţ at total sau parlial din fonduri publice. 

Pentru obiectivele noi de investi ţ ii este necesar ă  elaborarea si aprobarea notei 
conceptuale care eviden ţ iează  datele preliminare necesare irnplement ă rii obiectivului de investi ţ il 
propus ş i prezintă  informa ţ ii cu privire la estimarea suportabilit ăţ ii investi ţ iei publice. 

În conformitate cu preocuparea continu ă  pentru imbună t ăţ irea calit ăţ ii vie ţ ii cet ăţ enilor 
judeţ ului Ialorni ţ a, protejarea, promovarea ş i valorificarea obiectivelor culturale cu potential 
turistic din jude ţ ul Ialomiţ a, s-a considerat oportun ă  realizarea de investi ţ ii specifice pentru 
punerea in cireuitul turistic a Fermei model Perie ţ i — monument de istorie agrar ă . 

Prin Nota coneeptual ă , propunem introducerea in circuitul tutistic a fermei, promovarea 
si valorificarea obiectivelor eulturale din jude ţ ul Ialorni ţ a, conservarea identit ăţ ii locale, 
dezvoltarea economic ă  local ă , desfaş urarea de activit ăţ i culturale ş i economice cum ar 	tă rg 
periodic de produse tradi ţ ionale legate de s ă rbă torile tradi ţ ionale, ateliere de mestesuguri 
tradiţ ionale — olă rit, ţ esut, organizarea de evenimente cu profil agricol pentru intreprinz ă torii 
investitorii din domeniu.. 
Caraeteristici, parametri ş i date telmiee specifiee, preeonizate a se realiza 

- restaurarea eelor mai valoroase construc ţ ii, 
- declasarea si desflin ţ area construc ţ iilor  lip site de valoare sau in stare de degradare foarte 

avansat ă , 
- adă ugarea de construc ţ ii noi, menite s ă  asigure condi ţ ii de igienă , siguranţă  ş i confort 

vizitatorilor, 
— p ă strarea imaginii de ansamblu a fermei, 
- nealterarea originalit ăţ ii locului. 
- asigurarea utilit ăţ ilor necesare func ţ ionă rii tututor construc ţ iilor, respectiv realizarea 

re ţ elelor electriee, ap ă , canal, sanitare, inc ă lzire; 
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— realizarea unei re ţ ele de detec ţ ie i semnalizare in caz de incendiu, precum ş i o instala ţ ie 
de stingere a incendiilor, av ă nd in vedere natura i importan ţ a construc ţ iilor ş i a 
exponatelor din incint ă . 

Avă nd in vedere prevederile Legii 273/2006 a fman ţ elor publice locale ş i ale OUG 
m-.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitarea ş i punerea in cireuitul turistie a 
Fermei model Perieti — monument de /stork agranr. 

Director executiv adjunct 

Mariana Stanciu 

ef serviciu 
Danier. 	ile 

intocmit, 
Mariana ţircu 
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