Anexa la referatul nr

APROBAT,

Pľimaľ,
Adľian

VTZAT,

TEMA DE PROIECTARE
Studiu de Fezabilitate
CREŞTEREA cALlTĂŢll sERvlcllLoR soclALE ŞlAslGURAREA EDUCAŢ|El TlMPURll
ÎruMUNlclPlUL sLoBoZlA PRIN coNsTRUcŢlA ŞlDoTAREA UNEl GRĂDINlŢE
(zoNA BORA)
1.lnformaţii generale
1.1.Denu mirea obiectivu lui de investiţii

Studiu

de

-

cREŞTEREA cALlTĂŢll sERVlcllLoR socIALE Şl
AslGURAREA EDUcAŢlEl TlMPURll ÎNMUNlclPlUL sLoBoZlA PRlN coNsTRUCŢlA

Fezabilitate

ŞlDoTAREA UNEl GRĂDlNlŢE (ZoNA BoRA)

1.2.Ordonator principa I de cred ite/investitor
U.A.T. Municipiul Slobozia

1.3.ordonator de credite (secu ndar/terţiar)
Municipiul Slobozia
L.4. Beneficia ru l investiţiei

MunicipiulSlobozia
l.5.Elaboratorul temei de proiectare
MunicipiulSlobozia.

2.Date de identificare a obiectivuIui de lnvestiţii

2.1.lnformaţil privind regimul juridic, economic şi tehnic a! terenului şi/sau al
constru cţiei existe nte, docu mentaţie cada stra lă
Locaţia este disponibila şi se af!ă

înproprietatea Municipiului Slobozia, cartier

Bora

2.2.Particularităţi ale amplasamentu!ui/amplasamentelor
realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a)descrierea succintă a

am

propus/propuse pentru

plasa mentu lu i/a mplasa mente lor propus/propuse

Grădiniţa (zona Bora) are ca amplasament domeniul public.
b)relaţiile cu zone învecinate,accesuri existente şi/sau căi de acces posiblle;
Nu este cazul.
c)surse de poluare existente înzonă;
Nu este cazu!.
d)particu larităţi de relief;

Clima, relief - specifice. Nu exista particularitati

e)nivel de echipare tehnico-edilitară
utilităţilor;

al zonei şi posibilităţi de

asigurare

a

Nu este cazul

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare înamplasament care
relocare/protejare, înmăsura încare pot fi identificate;

ar

necesita

Nu este cazul la momentul realizarii temei de proiectare.

g)posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul
constructiv al unor construcţii existente înamplasament, asupra cărora se Vor
face lucrări de intervenţii, după caz;
Nu este cazul

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de
urbanism aferent;

Conform legislaţiei naţionale (Legii 350/2ool privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, republicată cu completările şi modificările ulterioare îniulĺe 2013),
exista Plan Urbanistic Zonal aprobat.

j)exĺstenţade monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau înzona imediat învecinată;existenţa condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care

să

împiedicerealizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care să implice
zone protejate sau de protecţie şi nici terenuri care aparţin unor instituţii care fac
parte din sistemulde apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propuS din punct de vedere
tehnic şi funcţional:
a)destinaţie şi funcţiuni;
Municipiul Slobozia are intenţia dezvoltării din fonduri europene nerambursabile
a unei grădiniţe care să ajute la extinderea şi cresterea calităţii serviciilor sociale.
Structura grădiniţei va fi stabilită înurma elaborării studiului de fezabilĺtate, în
baza necesităţilor identificate.
Tipul de clădire: grădinită independentă cu program de zl, cĺl o capacitate de
maxim 200 copii. Pentru organizarea incintei înprincipalele zone funcţionale
(zona ocupată de construcţie, zona ocupată de spaţiul de joacă, zona spaţiu
tehnico-gospodăresc, zona verde, alei, etc), se Va ţine cont de suprafaţa
amplasamentului existent, situat în intravilanul municipiului Slobozia.
Zonificarea incintei va urmări separarea spaţiilor in care se desfăşoara activităţi
educative, de cele încare se desfăşoară funcţiuni tehnico-utilitare şi gospodăreşti.
b)ca racteristici, pa rametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Principalele zone ce se vor delimita încadrul incintei, sunt:

l.

Zona publică - cuprinde partea incintei de la accesul înincintă pană la
accesele principale înclădire;
ll. Zona de servicii creată prin gruparea acceselor, circulaţiĺlor şi platformelor
aferente
lll. Zona joacă copii - cuprinde nisip, gazon pentru joacă înaer liber, etc.

c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerĺnţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de
patrimoniu şi de mediu învigoare;

Conform reglementarilor legale in vigoare
d)număr estimat de utilizatori;

Maxim 200 de copii
e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunĺlor
propuse;
Durata minimă de functionare este de 25 ani.

f)nevoi/solicită ri fu ncţiona le specifice;

obţinerea autorizaţiilor de construire şi a avizelor necesare, dacă va fi cazul
g)corelarea soluţiilor tehnice cu condi1ionări!e urbanistice, de protecţie a mediului
şi a patrimoniului;
Se vor elabora la momentul oportun.

h)stabi!irea unor criterii clare învederea soluţionării nevoii beneficĺarului.
Proiectul işi propune să contribuie la asigurarea accesului la un proces educaţional
de calitate şi la un mediu cat mai bun pentru desfăşurarea activităţĺi preşcolarilor
şi cadrelor didactice.
2.4.Cadrul legisIativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
Proiectul se Va supune tuturor reglementărilor naţionale şi locale.

întocmit,
ŞefSe

Alina

nu

