
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 103 

din 26 mai 2017 
 

privind: aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA 
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de 
investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4448/18.05.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi: 
  Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 
prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã şi al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea  şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură ale  Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
          Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico economici ca urmare a modificării cotei TVA, 
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de 
investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi cu 
valoarea totală a investiţiei de 2.545.284,68 lei inclusiv TVA din care C+M este de 1.256.045,00 
lei inclusiv TVA potrivit, Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 
        Art.2.  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.130 din 21 iulie 2016 se modifică în mod 
corespunzător.  
 
   

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                  
 
 
 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                 Arhitect Şef 
 17.05.2017                                                                                                                                                                                                            Marioara Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 
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                                                                                                Anexa nr. 1 

 
 

Lucrările preconizate prin proiect se impart in lucrări de bază privind restaurarea, 

repararea construcţiei, lucrări şi tratamente privind inlăturarea factorilor care pun in pericol 

stabilitatea şi sănătatea construcţiei şi lucrări de modernizare cerute de funcţiunea de muzeu pe 

care o are clădirea monument istoric, inclusiv realizarea de dotării conexe (grup sanitar public) 

şi anume: 

-  In privinţa consolidării muzeului, lucrările constau in injectarea fisurilor, combaterea 

igrasiei, etanşarea trotuarului impotriva infiltraţiilor pe conturul construcţiei. 

- Lucrările de modernizare şi punere in valoare a clădirii muzeului sunt cerute de modul 

de funcţionare a muzeului in această clădire monument istoric şi de normele actuale privind 

calitatea in construcţii, de standardele actuale privind dotări şi instalaţiile spaţiilor de expunere 

muzeistică. In principal se ţine cont de faptul că muzeul are ca tematică prezentarea 

exponatelor ce au aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza, astfel sun necesare: 

 Executarea şi montarea de vitralii la ferestrele scării şi ale etajului; 

 Dotarea cu vitrine din sticlă şi panouri expunere;. 

 Procurare şi montare covoare şi mochete traversă la scara şi sala etajului; 

 Procurare şi montare lămpi speciale (candelabre şi aplice) 

- Lucrări de construire grup sanitar pentru publicul vizitator reprezintă o cerinţă obligatorie 

de dotare a clădirii muzeului ce se realizează prin construirea unui grup sanitar pentru public pe 

sexe şi cu cabină pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. 

- Lucrări de instalaţii ce constau in lucrări de incălzire, ventilare, instalaţii sanitare, instalaţii 

electrice. 

- Clădirea va fi dotată cu un sistem de detecţie şi alarme la efracţie, un sistem de 

supraveghere şi inregistrere video digital, sistem de comunicare date-voce, sistem de distribuţie 

CATV şi sistem de sonorizare 

 

 

 

 

   

 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                      Arhitect şef 
17.05.2017                                                                                                                                                                  Mărioara Dumitrescu 


