
CONSITIUL LOCAL
MUNlclPlUL sLoBozl.Ą

Adresă: Slobozla, Strada Episcopiei nr. 1,920023,Judeţul lalomiţa, cU| 4365352

Wëbsltel https://munlcipiul5lobozlä.ľo l Enrail: oÍfice@municipiulslobozla.ro

HoTĂnÂnn
ľeferitoaľe Ia nrodificaľea HcL nr,21'0122,IŻ,20Ż0 privind apľobaľea Noteĺ Conceptuale şÍ a

Temei cle proiectaľe pentru obĺectĺvul de ĺnvestiţĺi 
',CONSTRUCŢIE 

CoNIPLEX
soCIAL BOIł-,{''

Consiiiul Local a|Municipirrlui Slobozia, judetul lalomi1a, întľunit îlr şedinţa oľdinară
din data đe 25 noiembtie2027,

Având în vedeľe:
E Refeľatul de apľobaľe al dornnului Pľirnaľ Dľagoş Soaľe;
E Rapotul de specialitate al Diľecţiei Tehnice ,si Dezvoltaľe - Seľr,iciul Management

Pľoiecte cu finanţare Externă, înĺegistrat la Primăria Slobozia cu nr. ] 0869 5l2O2I;
E Rapoartele de avizare ale Comisiei Economico-Financiaľe şi Comisiei de Uĺbanism şi
_ Amenajaľea Teritoľiultri din cadľul Consiliului Local Slobozia;! Pľevededle Hotăĺârii Guvernulu i nr. 9O7/2O16 privirrd etapele de elaboraľe şi conţinutul-

cadru al documentatiiior tehnico-econornice aferente obiectiveloĺ/proiecteloi de investiţii
finanţate din fonduri publice, art. 44 alirr. 1 clin Legea nr. 2731 2006 privinc1 finan1eie
publice locale, cu modificăľile şi completările ulterioare;
ln temeiul pľevederilor arÍ. 129 alin. (2) lit. b), c), d) coroboľat cu alin. (4) lit' ĺ1), f), alin.

(ó) lit' c) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ, crr mođificările şi cornpieiările irlterioaľe,
ĺespectiv art. 139 alin' (3) lit. a) din CodulAdministrativ.

HoTĂnĂSTE:
Aľt. I. _ Se apľobă modificaľea a:t. 1 al HCL Slobozia nr. 27O/22.\2.ŻO2O prĺn

actua7izarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii ,,CoNSTRUCŢIE CoMPLEX
soCIAL BORA'', confonn Anexei nĺ. 1, par1e integľantă đin pľezenta hotărâľe.

Aľt. II - Se aprobă ĺnodíficarea art. 2 al HCL Slobozia rc. ŻI0|22.12.2O2O pnn
actlalizarca Temei de pľoiectare pentru obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE COMPLEX
SocIAL BORA'', conforľn Anexei nr.2, parte integľantă din prezenta hotăľâre'

Aľt. III - Celelalte prevederi ale HCL Slobozia w.27Ol22.72.2)2o,rămân neschimbate.
Áľt. IV - PrczenŁa hotărâre va fi adusă 1a cunoştinta cetăteniloľ pľin afişaĺi: la sediul

Pĺimăríei muĺri cipiului S l obozia şi pe website-ul https ://municipiu1s1obozia.io.

Aľt. V - Pľezenta hotăľâľe va fi comunicată, pľin gľija Secretarului Geneľaĺ al
MtlnicĘillrri Slobozia, Di1ecţrei Uĺbanisţ şi Seľvicii Utilităţi Prrblice şi ĺjerviciului
Management Proiecte cu Íinanţare Extérnă, în vedeľea aducerii la îndópliniľe. ]

PREŞEDINTE DE şED contrasemnează,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

iuľ. Tudoran Valentine+-v
N
Din 2i^4'ĺ, 242,ĺ

T



Anexa nr , 2 la HCL nr .??.Ť.ĺzs .ll.zozl

TEMĂ DE PRoIECTARE

obiectivul de Ínvestiţii o'coNsTRUcŢIE coMPLEx soCIAL BoRÁ'

Faza SF/DALI

1.Infoľmaţii geneľale pľivÍnĺt obiectivul rle investiţiĺ pľopus
1.l.Denumiľea obiectivului de investiţiĺ

,,Consttucţie complex social Bor.a''
1.2. oľclonatoľ pľincipaI de cľeclĺte/Ínvestitoľĺ

U.A.T. Municipiul Slobozra
1.3.ordonator de cľedite (secundaľ/teľţiar)

U.A.T. Municipiul Slobozia

1'4.Beneficĺaľul ĺnvestiţiei

U.A.T. Municipiul Slobozia
1.S.Elaboľatorul temei de pľoiectaľe
U'A'T' Municipiul Siobozia, Serviciul Pľogĺame şi Stľategii đe Dezvoltare Loca1ă
2.Date cIe identificaľe a obiectivuluĺ cle Investiţii
2'1'Iuformaţii pľĺvind. regĺmul jurĺdic, economĺc si tehnic al teľenului şi/sau al constľucţieiexistente, documentaţĺe cadastrală

Investiţia se va deľula pe rrľmătoarele amplasamente, astfel:
Locuinţeie sociale se Voľ construi pe amplasamentul de pe strada Geneĺal Magheru nľ.115 cu suprafaţa de 6649 mp caľe este situat înparteade sucl-est a cartięrului Bora, MunicipiulSlobozia, judeţul Ialomiţa. ťerenul identificat prin car1ea funciari nr. 34996şi rľ. cadast ral 7446,

äj:l]l"'" 
în intravilan şi este ađiacent stľăzilďr Generalivĺugh";, Burebista, Stânjenei şi Maxim

G
şi
tu
Goľki.

Infľastľuctura rutieră cu lungime a de 7754 m care se va reabilita este constituită din:-Strada Maxim Gorki



2.2.Particularĺtăţi ale aľnplasamentuluVamplasamenteloľ propus/pľopuse pentľu
realuarea obĺectivuluí de Ínvestiţiĺ, după caz:

a)descľieľea succintă a amplasamentului/amplasamenteloľ propus/proprrse
Amplasamentul de pe stracia Maxim Gorki nľ' 188, cu supĺafaţa ďę 3B7'ĺ mp este situat în

partea centľal sudica a caľtierulrti Bora şi partea sud estica J municipiului Slo_bozia, judeţul
Ialomiţa, confoĺm căţii funciarę nĺ. 39]94. Teľenul este situat în intravilan si este adiacent
sttázii Maxim Goĺki.

Amplasamentul cle pe stľada General Maghenr nr. 115 cu suprafaţa de 6649 mp este
sitrrat în partea de sud-est a cartienrlrri Bora si a municipirrlrri Slobozia, j,'aEiĺ lalomi1a, confoĺm
căţii fllnciaľe nĺ' 34996. Terenul este situat în intľâvilan şi este adiacent străziloĺ General
Magheru şi Stânjeneí'

Amplasamentul de pe stľaĺla Geneľal Magheru nr. 115 cu suprafaţa đe 6649 mp care
este situat în partea de sud-est a cartierulrri Boľa, úunicipiul Slobozia, judepl lalorĺi1a. Tirenrrl
idęĺrtificat prin cartea ftlnciara nr.34996 şi ĺľ. cadastľa| 1446, este situat în intravilan şi este
adiacent străziloľ GeneĺalMaghen'r, Buĺebista, Stânjeĺei şi Maxim Goľki'

AmplasamentLrl clę pe stľacla Maxim Gorlĺi nľ. 18B, cu suprafaţa d,e 38']7 mp caľe este
situat în partea centľal sudica a caľtięnrlui Bora şi partea sud estica a rnunicipiului Slobozia,
jrrdeţul lalomi1a. Teľenul identiÍjcat pľin cartea fl]n.ciaĺa pr.39'794 şi nr. caclastial 39794, este
situat în intravilan şi este ađiacent sttáziiMaxim Goľki.

Stl'ada Nlaxim Goľkĺ este delimitată de la Stľađa GeneľalMagheru la Strada Stânjeneişi
arę uĺmătoaľele dimensiuni :

Lungiĺne carosabil :90? m

Deiirnitare: de la Stľada Gerreľal Magheru la Strađa Stânjenei
Lungime carosabil = 907 m

Supľafaţă = 7.B4B mp

Îmbĺăcăminte caľosabil - macadam

-Strada Stânjenei
Delirnitare: de la Stľada Geneľal Magheru la Stľada Maxim Gorki
Lrrngime caľosabil: 800 rn

Lătiĺne caľosabil :9,34 m
Srrprafaţă :7.474 np
Îrnbľăcărninte caros abil _ macadam

-Stracla Buľebista
Delimitare: cle la Stracla General Magheru la Nr. Cad. 1446
Lungime caľosabil :47 ln
Lăţime caľosabil : 9,34 m
Supĺafaţă :439 mp
Îmbrăcăminte - pământ
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Lăţime irredie caľosabil: 8,65 ĺn
Supľafa1ă: 7.848 mp
Imbrăcăminte caľosabi1 _
Stľada Stânjenei este delimitată de ]a Strada

are unnătoaręĺe dirnensiurri :

Geneľal Magheru la Stľacla

Lungime caľosabil = 800 m
Lă1ime caľosabil = 9,34 m
Suprafaţă = 7.474 np
Îmbľăcămirite carosabil - rnacadam
Stľaĺla Burebista este delirnitată de la Stľada General Magheru la Nr. Cađurmătoaľele dimensiuni :

Lrrngime caĺosabil = 4? m
Lă1ime carosabiI : 9,34 m
Suprafala:439 mp
Îmbľăcăminte - pălrrânt

b) ľelaţiile cu Zone învecinate, accesuľi existente şi/sau căi cle acces posibile;
Amplasamentele sunt accesibile din stľacla General Magheľu, Bora/DJ 2O7.

c) suľse de poluaľe existente îĺzoná;
Nu este cazul.

1446 şi are

cl) paľticulaĺităţi de relieţ
Dinzonap'ana, 

Ë,ä?*j:äi:'ľłH*:'"lä*:ľ'"îffii:Ťľällľ;*:ËŢ:ll.iiîn lunca de ľauluíiĺomĺla.

.*u",",|ffiţJä:".T"""';ľľľ' acestui stucĺiu se încadrează într-o zoná de câmpie,

ľegimui temp eraturil oĺ :
- temperatura medie arruală + 10 + 1 1 oC
- temperaturile medii multianuale în ltina ianuarie - 3,0 oC
- temperaturile medii multianuale În luna iulie ł 23 + 24 oC
- temperatura maximă (arrgust 1951) + 44oC
- temperatuľa minimă (februarie 1954) - 30 "C.

e) nive] cle echipaľe tehnico-edilitaň, alzonei şi posibiiită1i cĺe asiguľaľe a rrti1ităţilor;
Pentru amplasamentul pľoptls se voÍ stabili necesită1ile în ceea ce priveşte ľeţelele cle

ţ!^""'u'" 
cu energie electĺică, telefoiie, alimentaľe ;u uď;un aiizaremenajeľă]şi pluvială şi



Đ existenţa unoľ eventuale reţele eclilitaľe în amplasament caľe aľ necesita ľelocare/pľotejare, înmăsuľa în care pot fi identificate;
Reçelele edilitaľe (comunicatii, energie electrică, gaz, apă., canai etc) sunt ľealizate pľirr

de ĺelocaľe şí protejaľe ale ľetele]oľedilitaľe în ftlnctie de avizele tehnjce ce se voľ

g) posibile obliga1ii đe servitute;

Nu ęstę cazul.

h) condiţionăľi constructive deteľminate de starea tęhnică şi de sisternulconstrucţii existente înamplasarnent, asupľa căľora se voľ face lucĺări de inteľvenţii, după caz;Nu este cazul.

cl) număľ estimat cĺe utilizatori;
Populaţia din Murricipirrl Slobozla _ apĺoxiĺnativ 50 000 locuitorj.

e) durata minimă de ftlncţionaľe, apľeciată coĺespunzător destinaţiei/ftlncţiunilor propuse;

I) regleĺnentări urbaĺristice aplicabile zonei confonn documentatiiloľ de u.banism aprobate - planuľbanistic gerreral/plan uľbanistic'onot-şi'."gulamentul local Je urbanisĺn aferent;
Toate lucraĺiie proiectate voľ respecta. pľevecJerile planulrri ur.banistic geneľal, planuluiur'banistic zonal si ľegrrLamentul iocai ,i" .i.tunlr- afeľent.

lľľ' ľ]:i:ľ:{de aĺhitectură sau siťuri arheologice pe arnplasament sau în
pÍotej ; exlstenţa condifionăriloľ specifice în cazul_ existänţei uĺloľ Zone

În zona aĺla7izatănu exista monumente de arhitectură sau situľi aĺheologice/de arhitectuĺă şi niciĺeçele edilitare majoľe caľe să ilnpună zone cie pľotecţie ,u., iot..ĺi.tĺ".

2'3'Descľieľea succĺntă a obĺectivuluĺ de ĺnvestĺţiĺ pľopus din punct de vedere tehnic sĺfuncţional: ľruľuŞ urrr IJuĺlţL oe Yeoere i-
a) destiĺraţie şi funcţiuni;

aclľul pľoiectului sunt:

şte complexul;

b) caracteľistici, paľametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Se vor stabili în utma rcalizáriiStudiuiui de Fezabilitate.
c) nívelul de eclripare, đe Íinisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conÍbrmitatecu ceĺinţele funcţionale stabilite prin reglementări teLice, de patrimoníu şi de mediu în vigoaĺe;

."o"o,r'îJ.]a 
stabili în ftlncţie de necesită1ile identificate prin rca7izareadocumentaţiei tehnico-



Sę va stabili în uľma reatizaťrj Studiului de Fezabilitate.

nevoi/solicitări fuircţiorrale specifice:
obţirreľeaav iz e7or p entru rc aliz arc a lu cľări l or

ä},,!fiŢlä;Í,'so1uţiiloľ 
tehnice cu condi1ionăľiIe uľbanistice, de protecţie a mediului şi a

Toate lucĺarile proiectate voľ ľespecta. prevedeľile planului uľbanistic geneľal, planuluiuľbanistic zonal şi reguíamentul lo"aij" ,íuurrĺ.* afęrent.

h) stabilirea unor cľiterii claľe în vedeľea soluţionării nevoii beneficiarului.
Nu este cazul.

2'4.Caclľul legislativ aplicabil şi ÍmpuneľÍte ce rezultă ĺlin aplĺcaľea acestuia
Proiectul se Va supune tuturoĺ reglementarilor iegislative naţionale şí locale.

PREŞEDINTE DE
Ioniţă Gabriel contľasemnează,

SECRETAR GENERÁL MUNICIPIU
juľ. Tucloľap Valentin

@b?


