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DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

INFORMARE PUBLICĂ 

privind intenția Consiliului Județean Galați de a implementa proiectul CONSOLIDARE, 
RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galați prin Consiliul Judeţean Galați intenţionează să 
implementeze proiectul “Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul Casa Cuza Vodă din 
Galați” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 
“Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. 

Pe strada Alexandru Ioan Cuza, la nr. 80, în imediata vecinătate a Palatului Administrativ (azi 
Instituţia Prefectului judeţului Galaţi) şi a Casei Corpului Didactic, se află monumentul istoric 
Casa Cuza Vodă.  

Casa a fost cumpărată  în 1827 de Ioan Cuza - tatăl lui Alexandru Ioan Cuza - care a fost 
numit, pentru o scurtă perioadă, pârcălab de Galaţi. În februarie 1840, A. I. Cuza s-a stabilit 
și el la Galaţi, unde şi-a început cariera de judecător. În perioada cât a fost preşedinte al 
Judecătoriei Covurlui, pârcălab al judeţului Covurlui şi chiar în perioada domniei, cu prilejul 
vizitelor la Galaţi, Alexandru Ioan Cuza a locuit în casa părinţilor săi. De la 24 ianuarie 1939, 
la Galaţi, Casa Cuza Vodă funcţionează fără întrerupere ca muzeu. 
 
În prezent, imobilul este clasificat ca monument istoric, clasat în Lista Monumentelor Istorice 
din 2015 sub denumirea „Casa Cuza Vodă, azi Muzeul Judeţean de Istorie”, cod GL-II-m-B-
03007 și are ca proprietar Consiliul Judeţean Galaţi, fiind dat în administrarea Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi cu destinaţia de muzeu şi sediu administrativ. 

În cadrul proiectului, se propun activităţi de consolidare, restaurare si amenajare a Muzeului 
Casa Cuza Vodă. Realizarea activităţilor propuse în proiect va contribui la conservarea și 
protejarea patrimoniului cultural local precum și la punerea în valoare a obiectivului de 
patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori şi a competitivităţii 
arealului în care este localizat. 

Aspectele tehnice referitoare la proiect se regăsesc în Anexa - Fişa cadru de prezentare 
proiect. 
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Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

 
FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT 

 
 
  

I - DATE GENERALE 
- Titlu proiect: CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI  
- amplasamentul: Județul Galați, municipiul Galați, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 80 
- solicitant: UAT Județul Galați 
 
II - TIPUL DE INTERVENȚIE 
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice 
- intervenții asupra componentelor artistice exterioare:  da  x nu 
- intervenții asupra componentelor artistice interioare:   da  x nu 
- categoria “C - normala” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997) 
- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006) 
 
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
 
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  
- încadrare în localitate și zonă: Conform PUG 12/2008 
- descrierea terenului (parcelei): Clădirea este amplasată pe un teren plat (o terasă a Dunării), având 
în spate un teren accidentat (o râpă către str. Dogarilor), Vecinătățile din stânga și dreapta sunt 
proprietăți private. 

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: Terenul pe care este așezat imobilul este dreptunghiular cu 
deschiderea mare la stradă (59,0 m) și adâncimea de 49,0 m. Suprafața terenului este 2760 mp. 
vecinătăți, căi de acces public: către vest se învecinează cu str. Alexandru Ioan Cuza, fiind singura 
cale de acces la imobil. 
 particularități topografice 

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:   
 PUG localitatea Galați, aprobat prin HCL nr. 26/26.02.2015 (după caz PUZ sau PUD), 
Certificatul de Urbanism nr.577/06.05.2016, emis de Primăria Municipiului Galați; 
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice - faza de 
proiectare DALI - aviz favorabil; 

- restricții de amplasare 
- spaţii verzi: arbori tăiaţi.………-…………(buc), arbori menținuți….…. -.…………(buc), 
  arbori plantaţi……….… -……….……(buc), spații verzi 1944 (mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea: MUZEU 
- dimensiunile: 19,60 x20,08 m 
- regim de înălțime 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 10,39 m; HMAX. COAMA = 12,85 m 
- suprafața construită      -  Sc  = 385,65 mp;   
- suprafața desfășurată   -  Sd = 531,67mp;   
- suprafața utilă totală    -  Su = 411,35mp; 
- suprfața construită grup sanitar nou = 20,35 mp 
- sistem constructiv: zidarie portantă (50 cm grosime) 
- fundaţii: beton simplu (adancime fundare ~1,30m) 
- acoperiş (şarpantă/terasă): șarpantă 
- învelitoare (material/culoare): tabla Lindab tip țiglă culoarea roșu cărămiziu 
- finisaj exterior (material/culoare): tencuieli driscuite cu mortar de var-ciment și zugrăveli de culoare 
 bej, ancadramente profile culoarea albă. 
- tâmplărie exterior (material/culoare): lemn stratificat culoarea maroniu a stejarului lăcuit. 
- intervenții asupra componentelor atistice):  - nu se intervine 
- sistem de încălzire: încălzire cu ventiloconvectoare cu agent apă încălzită de la Centrală Termică pe 
gaze naturale + încalzire cu aer de la CTA-uri.  

- alte caracteristici specifice. 


