
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adres cul 4365352

WëbsIte:https;//municipiulslobozla,ro I Enail:office@municiplulslqbozia'ro

HoTĂRÂRE
ľeferitoaľelamodificareaHCLn,,zĺońffiu,*dapľobaľeaNoteĺConceptualeşĺa

Temei cle pľoiectaľe pentľu obiectivul de ĺnvestĺţiĺ,,coNsTRUcŢIE CoNIPLEX
SOCIAL BORA''

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judepl Ialomiţa, întľunit îrr şedinţa oľclinară

clin data de 25 noieinbrie2027,
Având în vedeľe:

E 

- 

đomnului Pľirnaľ Dľagoş Soare;

EealDiľecţieiTehniceşiDezvoltaľe-SeľviciulManagement
tenră, înĺegistrat la Prirnária Slobozia cu nľ' 10869 5lŻ02I;

E Rapoaĺte1e de avizate a1e Comisiei Economico-Financiaľe şi Comisiei cle Uĺbanism şi

Aĺienajaľea Teritoĺiului din cadrul Consiliului Local Slobozia; 
- '^^ ^: ^ ,. r _1l ľ:i"ľ;"illţäii;
privind íinanţele

lí completăľile ulteľioaľe ;
ĺĺn. ĺ)irii. b), c), cl) coľoboĺat cu alin' (4) lit' d)' f)' alin'

(6) 1it' c) si alin. (7) lit. q) din Codul łĺminĹt'atĺí, ".' 
modiÍicări1e şi cornpletărilę ulterioaľe'

i"spectií afi.l39 alin. (3) lit. a) din CodulAdministrativ'

HoTĂnĂSTEl

Aľt. I. - Se aprobă rnodificaĺ ea aĺt. 1 al HCL Siobozia m' 2IO|22'I2'2020 ptin

actua7izarea Notei conceptuale pentru obiectiwl de investiţii ,,CONSTRUCŢIE COMPLEX

soCIAL BoRA,,, conform Anexei nĺ. 1, parte integľantă đin pĺezenta hotăĺâĺe'

Art. II - Se aprobă rnođíficaľea art' 2 aI HCL Slobozia nt' ŻIO|22'IŻ'2020 prin

actulaiizareaTemei de ir'oiectare pentn"r obiectiwl de investi1ii ,,CoNSTRUCŢIE CoMPLEX

soCIAL BoRA", conform Anexei nĺ.2, parte integľantă diĺ prezenta hotărâre'

Art. III - Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. Ż1Ol22'7Ż'ŻO2o,rămân neschimbate'

Aľt. IV - Pĺezenta hotăľâre va ťr adusă la cunoştinţa cetăţeni1or prin aítşaľe la sediul

pĺrnĺ.i.ffi .r-i"ipiu1uiSloboziaşipewebsite_ulhttps://rnunicipiu1s1obozia'ro'

Aľt. V - Pľezenta hotăľâĺe va fi comunicată, prin grija Secľetarului Geneĺai a7

Municipiulrri Slobozia, Diĺecţiei Urbanism şi Servícii .Utiĺitá1i 
Prrblice şi Serviciului

Managäment Pĺoiecte 
"ú 

finarr1ui" Externă, în vedęĺea ađucęľii la îndepliniľe'

contrasemneazat
SECRETAR GENERAL MUI\ICPIU

jur. Tudoľ;rn Valentĺn

Ç+Ę?
PREŞEDINTE DE

Din-51!!'2Ô 2,ĺ



Anexa nľ.2la HCL nr .??Ž,ns:ĺ.zozl

TEMĂ DE PRoIECTARE

obiectivul de investiţii .,CoNSTRUCŢIE CoMPLEX socIAL BoRA''

Faza SFIDALI

1.Infoľmaţii generale privind obiectivul de investiţii pľopus

1.1.Denrlmiľea obiectĺvului de investĺţii

,,Construcţie complex social Boľa''

1.2.oľclonatoľ principal de creĺliteiĺnvestitorĺ

U.A.T, Municipiul Slobozia

1.3.Orđonator de cľedite (secundar/terţiaľ)

U,A.T. Municipiul Siobozia

1.4.B en eficiaľul investiţĺei

U.A.T. Municipiul Slobozia

1.5.Elaboľatorul temeĺ de pľoiectaľe

U.A'T. Municipiul Slobozia, Seľviciul Prograrne şi Strategii de Dezvoltare Locală

2.Date de identiÍicaľe a obĺectivului de Investiţĺĺ

2.1.Irrfoľmaţiĺ pľivind regimul juridic, economic şÍ tehnic al teľenului şi/sau al construcţiei

exĺstente, documentaţie cadastľală

lnvestiţia se va deĺula pe uľmătoarele amplasamente, astfel:

Locuinţele sociale se vor constn"li pe

115 cu suprafaţa de 6649 mp caľe este situat

Slobozia, judepl Ial omi1a. Terenul identi ficat
este situat în intľavilan şi este acliacent stľăzilor Geneľď Magheru, Burebista, Stânjenei şi Maxim

Goľki.
Cantina socialň cu săIi de mese se va construi pe amplasamentul de pe strada Maxirn

Goľki nľ. 18B, cu supľafaţa de 3877 mp care este sihlat în paĺtea centľal sudica a cartierului Boľa

şi paľtea sud estica a municipiulrri Siobozia, jrrdeţul Ialoiniţa. Terenul identificat pľin caľtea

fuń"ĺara nr. 39794 şí nĺ. cadastra| 39794, este 
-lituat 

în intravílan şi este adiacent străzii Maxim

Goľki.

Infľastľuctura ľutieľă cu lungĺme a de 1754 m care se va ľeabilita este constituită din:

-Stľađa Maxim Gorki



Delirnitare: c1e la Stľada Gerreľal Magheru la Stľađa Stânjenei

Lrrnginre caľosabil :907 n
_ Lăţime mçdie carosabil: 8,6J

Supľafaţă = 7.848 mp

Îrnbľăcărnirrte caľosabil _ rnacac1am

_Stĺacla Stânjenei
Delirĺitare: de la Strada GeneralMagheru la Strada Maxim Gorki

Lungime caĺosabil : 800 m

Lăţirne caľosabil :9,34 m

Srrpľafaţă :7.474 n
Îmbľăcărninte caros abil - rnacadam

-Strada Burebista
Delímitare: cle la Stľacla General Magheru la Nľ. Cad. 1446

Lungime caĺosabil :47 n
Lăţime carosabil : 9, 34 m
Supĺafaţă:439 mp

Îrnbrăcăminte _ pământ

2.2.Particulaľităţi ale arnplasamentultli./anrplasamentelor pľopus/pľopuse pentru
realizarea obiectivului de investiţÍi, după caz:

a)c1escľieľea succintă a amp1asamentului/arnplasamęnteloľ pĺopus/pĺopuse

Amplasamentul de pe strada Maxim Gorki nĺ. 18B, cu supľaťaţa ďe 387'7 rnp este situat în
paľtea cęntral srrdica a caľtierulrri Boľa şi partea sud estica a municipiului Slobozia, judeţul
Ialorniţa, confoĺm căţii f,mciare rĺr. 39194. Terenul este situat în intľavilan şi este adiacent
strázií Maxim Goĺki'

Amplasaĺnentul de pe stľada General Magheru nr' 115 cu srrpľafaţa ďe 6649 ĺnp este

simat în parŁea de srtd-est a cartięnrlui Bora si a municipirrlui Slobozia, judeţrrl Ialomiţa, confoĺm
cărţii fllnciare nĺ. 34996. Terenrrl este situat în intravilan şi este ac1iacent stľăziloľ Geneĺal
Magheru şi Stânjenei'

Amplasamentul de pe strada Geneľal Magheľu nr. 1L5 cu suprafaţa de 6649 Ínp care
este situat în partea de sud-est a cartierului Boľa, Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. 'Terenul

identificat prin cartea funciara nr. 34996 şi nr' cadastľal 1446, estę situat în intravilan şi este

adiacęnt străziloľ GeneralMagheru, Burebista, Stânjenei şi Maxirĺ Goľki.
Amplasamentul de pe stľada Maxim Gorlĺi nr. 18B, cu supĺafaţa de 3877 rnp care este

situat în partea centľal sudica a cartienrirri Bora şi partea sud estica a ĺnunicipiulrri Slobozia,
judeţul Ialomiţa' Teľenul identiÍicąt pľin cartea fllnciaľa rv. 39794 şi nr- cadastľal 39794, este

situat în intľavilan şi este adiacent strázii Maxim Goĺki.
Stľada Nlaxim Goľkĺ este clelimitată de 1a Stľada GeneralMagheru la Strada Stânjerreişi

are uľmătoarele dimensiuni :

Lungime carosabil :907 m



Lăţhne lrredie caľosabil : 8,65 rrr

Supľafaţă: 7.848 mp

Îrnbrăcăminte caľosabil _ macadam

Stľada Stânjenei este delimitată de la Strada General Magheru la Stľada

are urrnătoaľele dimensiruri :

Lungirne caĺosabil : 800 m

Lătime caľosabil :9,34 m
Supľafaţă :7 .474 mp

Îmbľăcăminte caľosabil - rnacadarn

Stľaĺla Buľebista este delimitată de la Strada General Magher-r: la Nľ' Cad. 7446 şi are

următoarele dimensíuni:
Lungime carosabil = 47 m

Lăţirne carosabil : 9,34 m

Srrpľafaţă: 439 mp

Îrnbrăcănrinte - pănrânt

b) ľelaţiite cu Zone învecinate, accesrrri existente şi/sarr căi de acces posibile;

Amp|asamentele sunt accesibile đin straĺla General Magheru, Bora/DJ 201

c) surse de poluaľe existente înzonä;
Nu este cazul.

d) paĺticulaľităţi de relief;

Din punct đe veđęĺe geomorfologic, perimetrul lărgit al amplasamentului ęste situat în

zonaplana,äpaľ1inâncl marei unita1i morfologice, cunoscută sttb numele đe Câmpia Băĺăganului,

în lunca de pe malul stâng alľâuiui lalomiţa'

Perimetrul care face obiectul acestui stucliu se încadľează într-o zonă de câmpie,

caractenzatprin următoaľele valori:

regimul tempeĺaturiloľ:

- temperatura medie anuală + 10 + 11 "C
- temperatuľile medii multianuale în lrrna ianuarie - 3,0 oC

- temperatuľile nedii multianuale în lrrna iulie + 23 + Ż4 "C
- temperatl-rľamaximă (august 1951) + 44"C

- temperatuľa minirnă (febrtraľie 1954) - 30 'C.

e) nivel de eclripaľe tehnico-eđilitará aI zonei şi posibi1ită1i c1e asiguľaľe a rrtilităţiloľ;

Pentnr amplasalĺenttil pľoprrs se voľ stabili necesităţile în ceea ce priveşte ľeţelele c1e

alimentaľe crt energie electľicĄ te1efolrie, alimentare cu apă, canalizare menajeľă şi plrrvială şi
Eaz.

Ô



f) existerrţa unoľ eventuale reţele eclilitaľe în amplasarrrent caÍe aľ necesita ľelocaĺe/protejaľe, în

tĺăsuľa în carc pot fi identiťrcate;

Reţelele edilitaľe (cornunicaţii, eneľgie electrică, gaz, apá, canal etc) sunt ľealizate prirr

đe ľelocare şi protejaľe ale ľetelelor edilitare în functie cle avizele tehnice ce se vor

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

h) condiţionări constructive detenĺinate de starea tehnică şi đe sisternul constľuctiv

constľrrcţii existente în arrrplasarnent, asupÍa căroľa se vor face lucľări c1e intervenţii, dupá caz;

Nu este cazul.

I) reglernentăń uľbanistice aplicabil e zoneiconfonn documentaţiiloľ de uĺbanism apĺobate - plan

írboăi.tĺ" general/plan tlľbaiistic zonal şi ľegulaĺ entu1 local de uĺbanism afeĺent;

Toate iucľaľíle pĺoiectate voľ ľespecta pľeveclerile planului ur'banistic geneľal' planrrlrri

rrrbanistic zonal şi ľegulamentul local clę uĺbanism afeľent'

j) existenţa cle monumente istorice/de arhitectură satt situľi aĺheologice pe amplasame'nt satr în

zona imeđiat învecinată; existenţa conc1i1ionä i]or specifice în cazul existenţei uĺroľ zone

pĺotejate sau de pĺotecţie.

În zona aĺajizatá'nu exista monumente de aĺhitectură sau situri aĺheologíce/de arhitectuľă şi nici

ĺeţele edilitare majore caľe să iinpună zone cie protecţie sarr interđicţie.

2.3.Descrierea succintă a obiectivuluĺ de ĺnvestĺţiĺ pľopus din punct de vedeľe tehnic şi

funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Furlcţiunile gcrteralc asiguraLe îĺr çadĺ'ul pľoiectului surrt:

a Construiľe locuinţe socialę de tip container;
a Constĺtrire cantină socială cu săli de mese;

O Reabilitaĺe infi'astľrrctuľă rutieră care deserveşte complexul;

b) caľacteľistici, parametľi şi date tehnice specifice, pľeconizate;

Se vor stabili în tlrma rca|izátii Studiului de Fezabilitate'

c) nivelrrl de eclripare, de ťinisaĺe şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate

cu cerinţele f,mcţionale stabilite prin reglem.''ĺa'ĺ tăto'ĺ"e, de patrimoniu şi de mediu în vígoare;

Se va stabili în ftlncţie de necesităţile identificate pĺin rea|izarea documentaţiei tehnico-

economice.

d) nuĺnáľ estimat c1e rrtilizaţori;

Populaţia din Municipirrl Slobozia - apľoxirnativ 50 000 locuitori.

e) duĺata minimă ,đe fllncţionaĺ e, apľeciatácoľespunzătoĺ destinaţiei/funcţiunilor pľopuse;



Se va stabili în urma ręalizárij Studiului de Fezabilitatę.

f; nevoi/solicitări fuircţionale specifice;

obţineľea avizelor pentru rca|izarca lucľăriloľ.

g) corelaľea soluţiilor tehnice cu conđi1ionările uľbanistice, de pľotecţie a mediului şi a
patrimoniului;

Toate lucraľile proiectate voľ ľespecta pĺevedeľile planrrlui ur'banistic geneľal, planului

urbanistic zonal şi regulamentul local de uľbanism aferent'

h) stabiliľea unor qiteľii clare în vedeĺea solrrţionăľii nevoií beneÍiciarului.

Nu este cazul.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impuneľile ce ľezultă din aplicaľea acestuia

Proiectrrl se va supune ttrtrtroľ ľeglementariloľ legislatíve naţionale şi Iocale.

PREşEDINTE DE
Ionită Gabrĺel

contľasemneazá'
SECRETAR GENERAL MUNICIPru

juľ. Tucloľap Valentin

@


