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Anexa nľ. 1 la ncĺ"ł.2ł.n5.I1.2021

NoTĂ CoNCEPTUALĂ
obiectivul de investiţiĺ "CoNSTRUCŢIE CoMPLEX socIAL Bop1,,- faza SF/DALI

1.Infoľmaţii geneľale privinĺt obiectivul cle investiţii pľopus

1.1.Denumirea obiectivului cle investiţii

,,Construcţie coiĺplex social Boľa''

l.2.oľdonatoľ pľincĺpal de cľedite/investitoľĺ

U.A.T. Municipiul Slobozia

1.3.oľĺlonator de credĺte (secundaľ/teľţĺar)

U.A.T. Vĺunicípiul Slobozia

1.4.Benefĺciaľul ĺnvestiţiei

U.A.T. Munícipiul Slobozia

2.Necesitatea şĺ opoľtunitatea obiectivului de investiţii pľopus

2.1.Scuľtă prezentaľe pľivĺncl:

a) deficiente ale situatiei actuale:

iliile aflate în dificultate (Íără venituĺi, rămase făľă
condiţii insalubre de locuit etc.) Conform datelor

bozia, irnobilul cu destinaţia locuinţe sociale din Str.
tencuieli cázute paľţial,
e locuinţe, instalaţii electric

pentĺuÍiecaľe gaĺsonier ă'. - 
-- 

Y:lipsa 
bucătăriiloĺ şi

esei oferite peľsoaneloľ asistate sociaI. Din datele
Cantinei Sociale sunt asiguľate un număĺ de 110
ânal đe 200 de beneficiaĺi' Menţionäm că există

administľativ al municipiulrri Slobozia, iar în caztl7

datoľită distanţei între domicilíu şi Cantina Socială 3äffi:*n 
furnizor privat de alimentaţie publică

Confonn Dezvoltaľe Locală,, infľastructuľa ĺrrtieră din ificat ca ZonáUroana M Municipiului Slobozia este într-o stare avarrsa fiind necesarelucrări de şi reabiíitare în cartierul Bora. Stľăzile Burebi Maxim Gor.kipr ezintá unnătoaľele caľacteľistici



-carosabil deteľioľat, din macadam; pe alocuri drumuľile sunt din pământ;

- în caľosabil sunt gľopi uĺrde se adună apa, unrectând corpul dľumului;

- apa ilr corpul drunului ľeducâncĺ capacitatea poľtantă;

Îmbunătă1iľea stilu]ui de viată şi al conťoľtului populaţiei deservite'

Asiguraľea conđi1iiloĺ rninime pentrlr un trai ĺlecent din punct de vedere locativ.

Aduceľea maí apľoape a seruiciiloľ sociale pe cafe le poate fatniza Pľimăria municipiului Sioboziacătľe benęficaľii acestoľa, eliminând baríeľe ďe distan1ă şi .ort pe caľe le_ar putea genera.

,fr:Ţ"" 
unoľ spaţii aciecvate care să asigure, cetăţenilor aflaţi în dificultate, condi1ii pentľu cazare şi

Îrnbunătăţiľea accesuiui la seľvicii de infľastructuľă şi utilităţi publice în comunităçile maľgina 1izatę.
Facilitaľea accesuiui în cornplex şi ofeľiľea unoľ condiţii optime de acces ľutieľ pentru locrritoriicaľtieľului.

Existenta unui spaţiu public, ňră.úilizare - terenuri neexpioatate.

Incapacitatea d'e apune la cĺispozi1ia persoanelor aflate în diťrcultate a tlnoľ spaţii de Cazaresaţl a ţlnoÎspaţii pentru luat masa ac1ecvate.

|9'n91ou"'u condiţiiloľ pentru segregarea cornunită1ilo r defavoizate đin ZonaUrbana Matginalizata aMrrni cípirrlui S lobozia.

Contiĺruaľea stării de degrađate a drumurilor.

2'2'Pľezentarea obĺectiveloľ de investĺţiĺ cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni sĺmilaľe cu obiectivrdcle ĺnvestiţĺi propus, existente în zonă, în veđeľea iustĺľóĺľĺĺ necesităţiĺ ľealizăľĺi obiectivului deinvestiţii přopus.

În cartierul Boľa Multifunciíonal pentru copiii din zona maľgin alizatá,adăpostul
de noapte pentru t şi un centru care apaţine DGASPC care ăfeĺă servicii pentrucopiii crr pľoblem

2'3'Existenţa, după caz' a uneĺ stľategĺio a unui mĺsteľ plan oľi a unor planuľi similaľe, apľobatepľin acte noľmative, în cadľul căľoľa se poate încadľa ôbiectivul de investĺţii pľopus.

Strategi-a de DezvoTtaĺ-e L.eattzTt7 a Mlrn-ciFuluiśIobozra

Progľamul operaţional Regional 2O14-2020

2'4'Existenţa, clupă c^Z' a unoľ acoľduľi internaţionale ale statului caľe obligă paľtea română Iaľealizarea obĺectĺvului de investĺtii

Nu este cazul.

2.S.obĺective geneľaleo pľeconĺzate a fi atinse pľin realĺzarea Ínvestiţiei

Investiţia aţe ca scop principal construcţia rrnui complex social
Municipiu1ui Sĺobozía,'pe două amplasämente diferiie, caľe vor fi rlnite de ľeţeau
a fi reabilitată în cadrul obiectivrrlui, reţea care face lógaĺlra amplasamentuiui i



General Magheru nr'. 115 cu DJ 201.Complexul cupľinde locrrinţe sociale de tip container şi o cantină
socială cu săli cle rĺese.

ĺ ffi
o Constľuiľe cantină socială cu săli de mese;

O Reabilitare infrastľr-rctură rutieră care desęĺveşte complexul;

entul de pe stľada Gęneľal Magheru nr. 1 15 cu
sud_est a cartierulrri Boľa, Municipiul Slobozia,
íaľa nr. 34996 si nr' cadastľal 1446, este situat în
, Btľebista, Stânjenei şi Maxim Gorki.

lasamenh;l de pe stľada Maxim Goľki rrr. 1BB,
l sudica a caľtieruiui Boĺa şi pârtea suđ estica a

iclentificat pľin cartea fllnciaľa nr. 39794 şí nr.
cełrt stľăzii Maxiĺn Gorki.

Infľastructrrľa rutieľă cu lungimea de 1754 m care se va reabílita este constituită din:

-Strada Maxim Gor-ki

Delinritaĺe: de la Stĺada Geneľal Magheru la Strađa Stânjenei
Lungime caĺosabil :907 m
Lătiĺne medie carosabil : 8,65 m
Suprafaţă: 7.848 mp

Îmbľăcărninte caľosabil - macadam

-Strada Stânjenei

Delimitaľe: de la Strada General Maglrenr la Strada Maxim Goľkí
Ltrngime caľosabil : 800 m
Lăţime carosabil = 9,34 m
Strprafa1ă :7.474 mp
+, --lmbrăcăminte caľosabil - macađam

-Strađa Burebista

Delimitare: đe la Stľada Geneľal Magheľu la Nľ. Cad. 1446
Lungime carosabil = 4j m
Lăţime caľosabil :9,34 m
Suprafaţă : 439 mp
Îmbľăcăminte - pământ

Se au în vedere:

- constntctie locuirrţe sociale moclulaľe dotate cu panorľi fotovoltaice;
- constľucţie clădire pentru cantină si săli cíe mese, irrdepenđerrtă faţă de cea pentru spaţiile de eazare,
dotată cu panouĺi fotovoltaice;



- Iacoľclaľeâ 1a toate utilităţile;
- clotăľi constnrcţii;

- arrrenajaľe alei şi spaţii verzi;

Locrrinţele Voľ fi compartimentate astfel încât să asiguľe spaţiu pentru de
farrrilii iđęntiÍicatę ca fiind îri clificultatę pe Îaza Municípirrlui Slobozia, rrnĺând a Íi srrplirnentate până
la rrraxim 152 de unită1i locative' Compartimentarea locrrinţeloľ se va face astfel îlrcât să poată
raspunde nevoilor imprrse de numărul đifeľit cĺe menrbľi dirr farniliile caľe voľ beneficia đe cazaľea în
complex.

3.Estimaľea suportabĺlităţii investĺţiei publice

Investiţia se preconizęazá a ťĺ finanţată đin fonduľi neľambuľsabile pľin interrnediul
Pľogľamului operaţional Regiorral Ż01 4 -Ż020.

3.1.Estinraľea cheltuieliloľ pentľu execuţia obiectivului de investÍţii, luându-se în consideľaľe,
ĺlupă caz:

- C o stuľi 1 e un oľ investiţi i sirnilaľe r ea|lzate;

-Stanclaľdele cĺe cost pentru investiţií sirnilaĺe.

Valoarea estirnată a invcstiţiei este 3.398.000 euľo cu TVA inclus din caľe:

a) Construiľe locuinţe socíale de tip containeľ- valoare estimata- 2.150.000 euro

b) Corrstľuiľe cantină socială cu săli de mese- valoaľe estimata- 548.000 euro

c) Reabilitaľe infrastructuľă rutieră caľe desetveste complexul - valoare estitnata- 600.000 ęuro

3.2.Estimarea cheltuieliloľ pentru pľoiectaľea, pe faze, a documentaţĺei tehnico-
economice afeľente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altoľ stuĺlĺi de
specialitate în funcţie ĺle specĺficul obiectivului de ĺnvestiţiĺ, inclusiv cheltuielĺle necesâľe pentľu
obţineľea avizelor, autoľizaţiilor şi acorduriloľ pľevăzute de Iege

Valoarea estimată pentru SF "CONSTRUCŢIE COMPLEX soCIAL BORA'' foľmat clin
locuinţe sociale de tip containeĺ, cantină socială cu săli de mese, DALI infrastructură rutieľă, asistentă
tehnică din par1ea proiectantului' elaboraľea altor stuđii de specialitate în funcţie de specificuI
obiectivului đe investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentľu ob1inerea avize|or, autorizaţiiloĺ şi
acoĺduriloĺ prevázute de lege, PT, strrdii topo, strrdii geotehnice etc. este 100.000 euÍo cu TVA inclus.

3.3.Srrrse ĺĺlentĺÍicate pentr'u finanţaľea cheltuĺeliloľ estimate (în cazul finanţării nerambuľsabÍle
se va mentiona pľogľamul opeľaţionaVaxa corespunzătoaľe, iĺlentificată)

Ceľeľea de finanţaľe în cadrul Pľogramului opeľaţional Regional 2O14-Ż02O, Axa prioritaĺa 9 -
Sprijiniľea ľegenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mecliul ttľban, Pľioritatea
de investiţii 9'1- Dezvoltare locala plasata srrb ľesponsabilitatea comunităţii(DLRC)

4.Informaţii pľivind regimul juridic, economic şÍ tehnic al teľenului şVsau al constľuctieĺ
existente

Terenurile pe cale se va ľealiza ínvestiţia aparţiĺc1orneniului public alrnunicipiului Slobozia.

5.PaľtÍculaľităţi ale amplasamentuluilamplasamenteloľ propus(e) pentru realizarea obĺectivrrlui
cle ĺnvestiţii:



a) clescľieľea succintă a aĺnplasarnentulrri/amplasarrrenteloľ pľoptls(e) (7oca7izue, srrpľafaţa teľenului,
dimerrsiurri în plaĄ;

Anrpiasaĺnentul cle pe strada Maxim Goľki nĺ. 1BB, cu suprafaţa d,e 387'1 rĺlp este situat în paľtea
central sudica a cafiieľului Bora şi partea sud estica a ĺnrrnicfuiului Slobozia, juâepll lalolni1a' Tärenul
ęste situat în intravilan şi este adiacent strŁii Maxim Gorki.

InÍi astrtlctuľa rutieră caľę face paľte din obiectivul pľezentei irrvesti1ii este forrnată din:

-Strada Maxim Goľki

Delirnitaľe: de la Sil'ađa General Magheru la Stĺacla Stânjenei
Lungime carosabil :907 m
Lătime medie caľosabil: 8,65 m
Supľafaţă: 7.848 mp

Îmbĺăcărninte caľosabil _ macadarn

-Stľaĺ]a St'âĺţenei

Delimitaĺe: de la Stľada Geneľal Magheru la Stľada Maxim Gor.ki
Lungime caľosabil : 800 m
Lăţime carosabil : 9,34 ln
Suprafaţă :7.474 mp

Îmbrăcămintę carosabil _ macaclam

-Strada Buľebista

Delimitare: de la Stľada General Magheru la Nr. Cacl. i446
Lungíme caľosabil = 47 m
Lă1ime caľosabil = 9,34 m
Suprafaţă :439 mp

Îrnbĺăcăminte - pământ

Ě

h) ľelaĺiile cll zone învecinate, accesuĺi exrstente şi/sau căi de acces posibile;

Amplasamentele sunt accesibile din str' Gęneľal Magheru, Bora.

c) suľse cle poluare existente în zonä;

Nu este cazul

d) particulaĺităţi de ľelief;

Dilr punct ĺ1e veđeľe geoĺrroľfologic, perirnetĺul lărgit al amplasamentului este situat în zona
plana, aparţinânđ rnarei unită1i moľfologice, cunoscută sub numele de câmpia Băľăgarruluí, în lunca de
pe malrrl stâng al ľâului lalomiţa.



Pęrimętrul caľe face obiectul acestui studiu se încadľează într-o zoná đe câmpie, caľacteľizat
prin următoaľele valoľi:

- temperatuľile medii nrultianuale în luna ianuaľie

- temperatuľile rnedii ĺnultiaĺruale îrr lurra iulie

_ telnpeľatuľa maximă (august 195i)

- tempeľatllra minimă (febľuaľie 1954)

e) rrível de eclripare tehnico-edilltaĺă' a zonei şi posibílităţi de asiguľaľe a utilităţiloľ;

Pentľu amplasamentele pľopl-lse se voľ stabili necesită1ile în ceea ce pľiveşte retelele cle
alimentaĺe cu eneľgie electĺică, teiefonie, alínrentaľe cu apă, cana7izaremenajeră şi pIuvială şi gaze'

f) existenţa trnor eventllale re1ele ediiitare în amplasanrerrt caľe aľ necesita ľelocare/protejaľe, în măsura
îtr caľe pot Íi identificate;

Reţelele edilitaľe (comunícaţii, eneĺgie electľică, gaz, apă', canal etc) sunt ľealizate pľin
racoľduri aerielre şi subterane. La faze\e đe pĺoiectaľe uiterioaľe se voľ detalia eventualele lrrcľaĺi de
relocaľe şi pľotejaĺe ale retelelor edilitare în f,mctie de avizele tehnice ce se voÍ obtine.

g) posibile obliga1ii cĺe seĺvitute;

Nu este cazul.

h) conc1i1ionări constructive detenninate de staĺea telrnică şi đe sistemrrl constructiv a1 unor corrstrucţii
existente în amplasament, asupľa cárota se voľ facę lucľări de ínteľvenţii, dtlpá caz;

Nu este cazul.

i) reglenrentări rrrbanistice aplicabile zonei confonn documentaţiílor de uľbanism aprobate - plan
uľbanistic generallplanurbanistic zonal şi ľegulamenttrl local de ur'banisrn aferent;

Toate lucľările pľoiectate vor respecta prevedeľile planulrri urbanistic geneľal, planului
uľbanistic zonal şi regulamentul localdę uĺbanism afeľent.

j) existenţa de monumente istoľice/de aĺhitectuľă sau situri aľheologice pe arnplasamęnt sau îĺ zona
imediat învecinată; existenţa condiçionăľiloĺ speciÍice în cazrrl existenţei unor zone protejate.

În zona analjzalánu exista monumente de ar'lritectuľă sau situri aĺheologice/de arhitectuĺă şi nici ľeţele
eo1l1tare maJoľe care sau

6.Descľieľea succintă a obiectivuluÍ de investiţii propus, din punct de vcdeľe tehnĺc si functĺonal:

a) clestinaţie şi funcţiuni;

Funcţiunile generale asiguľate în cadľul pľoiectului srrnt:

a Constĺuirę locuinţe sociale de tip containeľ;

a Construire cantină socială cu săli de mese;

a Reabilitaľe infi'astructură ľutieră caľe deserveşte complexul;

- 3,0 oC

+Ż3+24"C

+ 440C

- 30'c.



b) caracteristici, paľametri şi date tehnice specifice, pľeconizate;

Se voľ stabili îrr uľma ręalízáni Studiului de Fezabilitate

c) duľata minímă de fulrcţionaľe apreciată, coľespunzătoľ destinaţiei/filncţiunilor pÍopuse;

Se va stabili În urma realizárii Studiului de Fezabilitate, coľoboľat cu datęlę tęhnice furnizate
de căiľę pľoducătoľ.

d) nevoi/solicitări func1ionale speciÍice.

obţineľea avizeloľ pentru rcalizaĺea lrrcľăĺiloľ

7' JustiÍicaľea necesităţii elaborăľiĺ, după cľz) a:

a) studiului de pľefezabilitate, în cazul obiectiveloľĘroiecteloľ majore de investi1ii;

Nu este cazul.

b) expertizei tehnice şi, după caz, a auditului eneľgetic oľi a altor studii cle specialitate, auđituľi sau
aĺaLlzę relevante, inclusiv analiza điagnostic, în cazal inteľvenţiilor la construcţii existente;

Nu este cazul.

c) studiu de fltndamentaľe a valoľii resuľsęi cultrrrale ľefeľitoare la restricţiile şi peľmisivităţile asociate
cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul.

PREŞEDINTE DE şED

Ionĺţă Gabľĺel

.-ďą

contľasemnează,

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

juľ. Tudoľa1ValentÍnab-v
ł
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