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PROJECT DE HOT/IR/IRE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă  oblectivului 

de investi ţ ii „ Reabilitarea ipunerea in circultul turistic a Fermei model Perieti — 
monument de istorie agrar ă  " 

Consiliul Judetean lalomita, 
Aveind  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  Y-Gn /2023 - V  din 091  .03.2023 a Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomiţ a, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.%(19r/2023 -  6  din '403.2023 al Direcţ iei Investitii ş i 

Servicii Publice; 
- A_vizul nr. 	/2023- 	 din 	.03.2023 al Cotnisiei economico-linanciare ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenaj area 

teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia mediului ş i turism, 
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 

privind aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investitii „ Reabilitarea ş i punerea 
in circuitul turistic a Fermei model Perieti — monument de /stone agrard ", 

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

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

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-
econon2ice aferente obiectivelor/proiectelor de invest//u i ,finanţ ate din fonduri publice, Cu  
modificeirile ,yi completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificeirile ş i 
completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr, 311/2003 a muzeelor yi a colecţ iilor publice, republicatd, en 
modificcirile  i  completdrile ulterioare; 

Prevederile flotă rdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 80 din 20.04.2022 privind 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027; 

In temeitil art. 196 (din. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 

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



HOT Ă  R Ă STE: 

Art.1 Se aprobă  Tema de proiectare aferentei obiectivul de investi ţ ii „ Reabilitarea 
punerea in circuitul turistic a Fennel model Perieţ i — monument de istorie ctgrarcr prevclzură  in 
anexa care face parte integrantei din prezenta hoteirdre. 

Art.2 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, sei reactualizeze prin 
dispoziţ ie, in func ţ ie de modificarile legislative sau de naturd tehnica con ţ inutul Temei de 
pro iectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotcireire va fi 
comunicatei spre ducere la indeplinire Direcţ iei Investilii ş i Servicii Publice si, spre 
Direcţ iei Buget Finanţ e ş i Inst ituţ iei Prefectului — Jude ţ ul lalomiţ a, urmeind a fi publicatei pe site-
ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE.51EDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al jude ţ ului Ialomiţ a 
Adrian Robert IONESCU 
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Direcţ ia Investi ţ ii si Servicji Publice 
Serviciul Management de Project ş i Investitii Nr. -71-3%p:2& .--PV# ' e?'4043  

APROBAT, 
PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

TEMĂ  DE PROIECTARE 

1. Informa ţ ii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii 

Reabilitarea ipunerea in circuital turistic a Fennel model Perieti — monument de istorie 
agrară  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Presedintele Consiliului Judetean Ialomita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) 
Presedintele Consilialui Judetean Ialomita 

1.4. Beneficiarul investi ţ iei 
Judetul Ialomitct 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Consiliul Judelean Ialomita 

2. Date de identificare a obiectivului de investi ţ ii 
2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului ş i/sau al construcţ iei 
existente, documenta ţ ie cadastrală  

Muzeul National al Agriculturii a intrat, în primdvara anului 2005, prin dona ţ ie, in posesia cl ăď irii 
fostei Ferme Model de la Perietj, iax prin Hotdrarea Consiljului Jude ţ ean nr. 227 din 25.11.2021, 
Consiljul Judeţ ean Ialomi ţa a acceptat dona ţ ia btmurilor imobile cuprinse in cadrul Ferrnei Model 
de la Perie ţ i, propusd de Muzeul National al Agriculturil, fapt materializat prin Contractul de 
donaţ ie inregjstrat sub nt. 4699/20.02.2023. Ulterior banurile stint inscrise în dome.niul public al 
Judetului Ialomita ş i date in administrare c ă tre Muzeul National al Agriculturii. 
2.2. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizare 
obiectivului de investiţ ii dup ă  caz: 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafa ţ a terenului, dimensiuni in plan); 

Amplasarea fermei este in comuna Perieti, judetuHalomi ţ a, av ă nd o suprafatd de cca. 5,4 ha., 
cuprinzand mai multe constructii realizate in etape succesive, incepand cu finele sec.XIX...inceputul 
sec. XX (conacul ş i magazia de cereale), jum ă tatea sec.XX (1937...1949) magazji i grajduri ş i 
că teva realizate in anii 1960...1970. La inceputul anilor 1990, au fast donate, Muzeului National al 
Agriculturii, o serie de documente ş i obiecte. Acestea se reg ă sesc in Fondul Stojanovici al 



muzeului, reprezent ă nd: arhivă  istoric ă  ş i memorială , artă  plastic ă  (pietură  ş i grafic ă ), artizanat, 
podoabe, obiecte de uz casnie ş i personal, publica ţ ii discuri, piese de mobilier. in anul 2005, ineinta 
a intrat in patrimoniul Muzeului National al Agriculturii in urma unei dona ţ ii. 
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 
Accesul se asigur ă  din DC 24 Perie ţ i, 

c) surse de poluare existente n zon ă ; 
Nu este eazul 

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 zonă  exist ă  energie electric ă . Lucră rile propuse prin obiectivul de investi ţ ii presupun racordarea 

clă dirilor la re ţ eaua de energie eleetric ă  i realizarea re ţ elelor de canalizare, respectiv, alimentare cu 
ap ă . 
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate; 

Existen ţ a unor eventuate retele edilitare îu amplasament care ar neeesita relocare/protejare, vor fi 
stabilite ş i se va dispune sau nu relocarea/protejarea acestora, prin avizele pe care Consiliul 
Judelean talomi ţ a in calitate de beneficiar, le va ob ţ ine de la de ţ ină torii acestor retele edilitare. 
g) posibile obliga ţ ii de servitute; 

Nu este cazul. 
h) condition ă 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 interventii, dup ă  
caz; 

Se va tine cont de starea de degradare a acestor construc ţ ii, de pă strarea cat mai fidel ă  a formei 
originate, precum ş i de viitoarea destinatie turistic ă  a fermei, 
i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zone! conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate — 
plan urbanisticgeneral/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă rile urbanistiee aplicabile zonei, vor fî stabilite prin eertificatul de urbanism. 
j) existenta de monurnente istoriee/de arhiteetur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau 
in zona invecinatil; existenta condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

Se va tine cont c ă  intregul amsamblu este monument de istorie agrar ă . 
2.3. Descrierea succint ă t a obiectivului de investi ţ ii propus, din punct de vedere tehnic ş i 
functional: 
a) destinatie i functiuni; 

Prin nest proieet se propune: 
- introducerea in circuitul turistie a fermei, 
— promovarea  i valorificarea acestui obieetiv cultural din jude ţ ul talomiţ a, 
- conservarea identit ă tii locale, 
- dezvoltarea economic ă  
- desfăş urarea de activită ti eulturale ş i economice cum ar fi: t ă rg periodic de produse 

tradi ţ ionale legate de s ă rb ă torile tradi ţ ionale, ateliere de me ş te ş uguri tradi ţ ionale — ol ă rit, 
ţ esut, 

- organizarea de evenimente Cu profit agrricol pentru intreprinz ă torii ş i investitorii din 
domeniu. 

b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate; 
— restaurarea celor mai valoroase construc ţ ii, 
- deelasarea  i desflinţ area construc ţ iilor lipsite de valoare sau in stare de degradare foarte 

avansat ă , 
- adă ugarea de construc ţ ii noi, menite s ă  asigure conditii de igien ă , siguranţă  i confort 

vizitatorilor, care s ă , se integreze în speeificul locului, 
— p ă strarea imaginii de ansamblu a fermei, 
- se propune pentru fosta &Mire social ă  (eazare muneitori, sala de mese) o nou ă  funcţ iune 



ş i anume cazare turi ş ti, cafeterie. 
c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate 
cu cerintele functionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in 
vigoare; 

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

- realizarea unei re ţ ele de detecţ ie ş i semnalizare in caz de incendiu, prcum i o instalatie de 
stingere a incendiilor, av ă nd in vedere natura i importan ţ a constructiilor ş i a exponatelor 
din incint ă ; 

— refacerea imprejmuirii ş i a drumului principal cu materiale care s ă  reflecte situatia probabil ă  
din anii 19371949. 

d) numă r estimat de utilizatori; 
Numă rul estimat de utilizatori este de 1.000 turi ş ti/an. 
e) durata minimă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Durata minima de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse va fi 
stabilit ă  ulterior prin nolmative specifice în vigoare. 

nevoi/solicit ă ri functionale specifice; 
- asigurarea unui minim de locuri de parcare. 
- asigurarea accesului publicului in conditii corespunz ă toare. 
- asigurarea utilit ăţ ilor necesare func ţ ionă rii constructiilor, in conditii de siguran ţă  ş i confort. 

g) corelarea solutiilor tehnice cu condition ă rile urbanistice, de proteetie a mediului ş i a 
patrimoniului; 

- se va tine cont de faptul c ă  intregul ansamblu reprezint ă  un monument de istorie agrar ă , 
— restaurarea celor mai valoroase construc ţ ii ş i adă ugarea de constructii noi, menite s ă  asigure 

condiţ ii de igienă , siguranţă  ş i confort vizitatotilor, se va face p ă strand irnaginea de 
ansamblu a fermei. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i impunerile ce rezult ă  din aplicarea acestuia 
Legea muzeelor ş i a colectiilor publice nr. 311 din 08.07.2003 - btmurile care se afl ă  in 

patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate public ă  al statului ş i al unit ă tilor 
administrativ teritoriale sau dup ă  caz, a dreptului de proprietate privat ă . 

Director executiv adjunct 
Mariana Stanciu 

ef Serviciu 
Dani Va ile 

intocmit 
Mariana A.arcu 
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Nr.  161-3 	/2023 -\1 din P .03.2023 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotă reire privind aprobarea Temei de proiectare aferentă  obiectivului 
de investitii „ Reabilitarea  î  punerea in circuitul turistic a Femei model Perieti — 

monument de istorie agraril " 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbateril se propune aprobarea Temei de 
proiectare aferent ă  obiectivului de investitli „ Reabilitarea i punerea in circuit turistic a 
Fermei model Per/4i — monument de istorie agrar ă  ". 

Printre &recline principale de dezvoltare economico socială  a judetului, orientat ă  
spre imbun ă tă tirea continuer a vietii oamenilor se afl ă  elaborarea unor m ă suri pen tru 
protejarea, promo varea i valorificarea objective/or culturale cu potential turistic. 

Ferma model Perieli este monument de /stone agrară  5i se află  in pro prietatea 
Judelului lalomi ţ a. Imobilele care alcă tuiesc acest obiectiv se aflei în continue', degradare 
pen tru includerea in circuitul in cultural ş i turistic este necesară  reabilitarea acestora. 

Tema de proiectare exprim ă  intentiile investitionale 	nevoile functionale ale 
beneficiarului  in vestiţ iei,  Unitatea admin istrativ teritorial ă  Judetul 	 prin 
raportare la condition ă rile specifice obiectivului de investitii, teh nice, urbanistice, de 
protectie a mediului ş i a patrimoniului cultural. 

Aprobarea temei de pro iectare este necesar ă  pen tru derularea etapelor urm ă toare 
necesare in vesti ţ iei, respectiv elaborarea documentatiei pen tru obtinerea certificatului de 
urbanism, a documentatlilor pentru obtinerea avizelor 5i a Documentatiei de Avizare a 
Lucră rilor de Investitii (DAM). 

Tn raportul direct-lei de specialitate sunt detaliate aspectele tehnice ale investitiei. 
Tn  conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hot ă ră rea de Guvern nr. 907/2016 

privind eta pele de elaborare 5i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modOcă rile 

completă rile ulterioare, "tema de proiectare exprim ă  intenVile investitionale 5i nevoile 
functionale ale beneficiarului investitiel, evidentiate în  nota conceptuală , determin ă nd 
conceptia de realizare a oblectivului de investitii, în functie de condition ă rile tehnice, 



PREŞ EDINT3,-- 
MARIAN fill 

urbanjstice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural ş i a 
patrimoniului cultural sau alte condition ă rj specjfice obiectivului de investi ţ il". Pentru 
intocmirea acesteia, legiultorul a stabilit ş i un model cadru, prevă zut in anexa nr. 2 la 
Hotă ră rea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodata, "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de 
fezabilitate on a documentatiei de avizare a lucr ă rilor de interventil este conditionată  de 
aprobarea prealabilă  de că tre beneficiarul investiVei a notei conceptuale si a temei de 
prolectare". Pentru obiectivul in cauz ă  afost aprobata Nota conceptual ă . 

Toate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice sunt detallate in 
cuprinsul Temei de proiectare pro pus ă  spre aprobare. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă rare se propune i mandatarea Presedintelui 
Consiliuluj Judetean lalomi ţ a de a modificalreactualiza prin dispozitie continutul temel de 
pro iectare, in functje de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze 
justificabile. 

Constatand c ă  sunt indeplinite condiţ ille de necesitate 51 oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomi ţ a ado ptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in 
project. 

Reclactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rdre privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă  obiectivului de investitii 
„Reabilitarea ipunerea in circuital turistic a Fennel model Perieti — monument de /stork 

agrare 

Conform Hot ă ră rii nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din 
fonduri publice, elaborarea documentatiilor tehnico-economice este conditionat ă  de aprobarea 
prealabil ă  de care beneficiarul investi ţ iei a temei de proiectare. Tema de proiectare exprim ă  
intenţ iile investi ţ ionale ş i nevoile funcţ ionale ale beneficiarului investitiei, eviden ţ iate in nota 
conceptual ă ; determin ă nd concep ţ ia de realizare a obiectivului de investi ţ ii, in func ţ ie de 
condiţ ionă rile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural 
ş i a patrimoniului cultural sau alte condi ţ ionă ri specifice obiectivului de investi ţ ii. Tema de 
proiectare se elaboreaz ă  de c ă tre beneficiarul investitiei sau, dup ă  caz, de c ă tre 
proiectan ţ i/consultanti care presteaz ă  servicii de proiectare/consultant ă  in domeniu ş i se aprob ă  
de c ă tre beneficiar. 

Aprobarea temei de proiectare este necesar ă  in derularea etapelor urm ă toare necesare 
implementă rii obiectivului de investi ţ ii: elaborarea doeumentatiei pentru obtinerea certificatului 
de urbanism, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor ş i a Documenta ţ iei de Avizare a 
Lucră rilor de Investi ţ ii (DALI). Dup ă  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezulta ţ i in urma 
elaboră rii Documentatiei de Avizare a Lucr ă rilor de Investi ţ ii (DALI), se va elabora Proiectul 
Tehnic de Executie (PTE). 

În conformitate cu preocuparea continu ă  pentru imbună t ăţ irea calit ăţ ii vieţ ii cetăţ enilor 
judeţ ului Ialomi ţ a, protej area, promovarea i valorificarea obiectivelor culturale cu potential 
turistic din jude ţul Ialomiţ a, s-a considerat oportun ă  realizarea de investitii specifice pentru 
punerea in circuitul turistic a Fermei model Perie ţ i — monument de istorie agrar ă  

Prin Tema de proiectare, se propun urm ă toarele: 
- introducerea in circuituI turistic a fermei, 
— promovarea  i valorificarea obiectivelor culturale din jude ţ ul Ialomi ţ a, 
- conservarea identit ăţ ii locale, 
— dezvoltarea economic ă  local ă , 
— desfăş urarea de activit ăţ i culturale ş i economice cum ar fi: targ periodic de produse 

tradiţ ionale legate de s ă rbă torile tradiţ ionale, ateliere de me ş te ş uguri tradi ţ ionale — olă rit, 
tesut, 



 

ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

 

Member of Of SO Foalorotton 

 

  

R4R SIMTEXCI 

  

CERVIRED MANAGEMENT BYGFEM 

MO 8001 

 

     

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia - Piata Revolu ţ iei Nr. 1 
web: www.cicnet.ro  

e-mall: cji@clawet.ro  

— organizarea de evenimente cu profil agrricol pentru intreprinz ă torii ş i investitorii din 
domeniu. 

Caracteristiet, parametri ş i  date tehniee specifice, preeonizate a se realiza 

- declasarea ş i desfiinţ area construc ţ iilor  lip site de valoare sau in stare de degradare 
foarte avansat ă , 

— restaurarea celor mai valoroase construc ţ ii, 
- adă ugarea de construc ţ ii noi, menite să  asigure condi ţ ii de igien ă , siguranţă  si confort 

vizitatorilor, care s ă  se integreze in specificul locului, 
- pă strarea imaginii de ansamblu a fermei, 
- se propune pentru fosta cl ă dire social ă  (cazare muncitori, sala de mese) o nou ă  

func ţ iune ş i anume cazare turisti, cafeterie. 
- 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 detec ţ ie  i  semnalizare in caz de incendiu, prcum ş i o 

instalaţ ie de stingere a incendiilor, avdnd in vedere natura  i  importanţ a construc ţ iilor 
ş i a exponatelor din incintă ; 

- refacerea imprejmuirii ş i a drumului principal cu materiale care să  reflecte situa ţ ia 
probabil ă  din anii 1937-1949; 

- asigurarea unui minim de locuri de parcare; 
- asigurarea accesului publicului in condi ţ ii corespunză toare; 
- asigurarea utilit ăţ ilor necesare func ţ ionă rii construc ţ iilor, in conditii de siguratip 

confort. 

Avdnd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finanţ elor publice locale ş i ale OUG 
nr.57/2019 privind Cod-u.1 Administrativ, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitarea . ş i punerea in circuital l turistie 
a Fermei model Perieri — monument de 'stork agrard". 

Director executiv adjunct 

Mariana anciu 

$ef serviciu 
Dau,tI.a lsile 

intoemit, 
MarianaM cu  
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