
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 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 Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Tinc) din 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4446/18.05.2017 

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 Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) din 
Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 3.311.409,67 lei inclusiv TVA din care C+M este de 
1.377.375,41 lei inclusiv TVA potrivit, Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 
        Art.2.  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.131 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. 

1. Referitor la lucrările de bază, acestea sunt cerute de expertiza tehnică şi cercetările in 

parament, cercetările şi observaţiie arhitecturale efectuate pană in prezent. 

Astfel s-au propus următoarele categorii principale de lucrări: 

 reparaţii acoperiş (şarpantă, astereală lemn şi invelitoare tablă zincată) - refacere 

pante de scurgere şi racorduri coşuri; 

 Reparatii jgheaburi şi burlane inclusiv montare instalaţie de degivrare; 

 Termoizolarii planşee la pod cu vată minerală;. 

 Dublarea tamplariei şi termoizolarea parapetului ferestrelor la galeriile de la etaj 1 

şi 2 la corp B2; 

 Hidroizolaţii verticale cu membrane la pereţii perimetrali ai subsolului; 

 Bariera de întrerupere a umidităţii ascensionale la pereţii subsolului cu soluţii de 

tip freezteq; 

 Repararea tencuielilor la pereţii subsolului şi la exterior la soclul construcţiei cu 

tencuieli deshidratante; 

 Refacerea trotuarelor pentru prevenirea infiltraţiilor; 

 Restaurarea ornamentelor deteriorate ale faţadelor; 

 Curăţarea şi tratarea cu soluţie de impermeabilizare a faţadelor din cărămidă 

aparentă; 

 Vopsirea cu vopsele lavabile a ornamentelor stucaturi din mortar de ipsos-var 

pentru protecţia acestora; 

 Refacerea hidroizolaţiei, a pardoselei mozaicată şi a gurilor de scurgere la balconul 

de la etaj 1; 

 Revizuirea şi vopsirea tamplăriilor exterioare; 

 Repararea tencuielilor interioare degradate de infiltraţii; 

 Refacerea pavimentului şi a pantelor de scurgere a apelor meteorice din curte. 

2. Lucrările de modernizare a clădirii sunt cerute de modul de funcţionare a muzeului in 

această clădire monument istoric şi de normele actuale privind calitatea in construcţii de  
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standardele actuale privind dotările şi instalaţiile spatţilor de expunere muzeistică. 

Pentru asigurarea unui circuit muzeistic fluent este necesara crearea unei legături intre 

casa scării principale ce duce la etaj cu incăperile din parter. Se ştie că atunci cand clădirea 

avea funcţiunea de farmacie la parter şi locuinţa la etaj accesele erau separate pe funcţiuni. 

Astfel pentru modernizarea şi funcţionarea coerentă a muzeului s-au propus 

următoarele lucrări de construcţii şi instalaţii. 

2.1. Lucrări de construcţii 

 Creare gol şi montare uşa din lemn cu geam la parter in casa scarii. 

 Modificare acces in subsol prin lărgirea golului in placă de b.a. din zona scării 

secundare din lemn. 

 Montare scară metalică in două rampe la subsol şi inchiderea spaţiului de acces 

cu uşi metalice. 

 Amenajare incăpere pentru montare CTA (parsdoseală gresie). 

 Compartimentare din perete gipscarton cu uşă metalică pentru realizare spaţiu de 

montaj CTA la etaj 2. 

 Refacerea compartimentarii grupurilor sanitare cu pereţi de gipscarton şi HPL 

melaminat şi finisarea cu placaje de gresie şi faianţă,  precum şi montarea tavanelor din 

gipscarton pentru mascarea instalaţiilor. 

 Protecţia la foc a stalpilor şi a luminatorului din sala mare de la mansardă cu plăcări 

din gipscarton rezistent la foc, 

 Inchiderea luminatorului cu pereţi vitraţi cu geam mat in zona incăperii din 

mansardă şi cu suprafaţa vitrată la plafonul incăperii de la etaj 1 cu sticla colorată in 

masa şi sticlă armată. 

 Montare pardoseli din duşumele de stejar lăcuite la culoarea scărilor din lemn 

adiacente in holurile şi galeriile de la etaj 1 si 2, inlocuind pardoseala existentă din 

parchet laminat furniruit stejar. 

 Inlocuirea pardoselii degradate in casa scării la parter cu pardoseala din dale de 

granit gata fasonate. 

 Montare pardoseala din dale de granit fiamate pe platforma exterioară de la +0,60 a 

corpului B2. 

 Refaceri scări interioare drepte cu trepte din lemn de stejar la parter intre ±0,00 şi + 

0,60 (corpB1 si B2) şi la mansarda intre +8,17 şi +8,89. 

 Montare uşă glasvand inchidere zona scării secundare in galeria etajului 2. 
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 Inlocuire uşă de acces in sala mare de la mansarda cu uşa din lemn cu ochiuri de 

geam. 

 Vopsitorii interioare la pereţi, tavane şi tamplărie. 

     Tratarea antiparazitară şi ignifugă a elementelor din lemn din spaţiile podului 

(şarpanta şi astereala). 

Lucrările de instalaţii constau in:  

- instalaţii de incălzire şi ventilare;  

- instalaţii sanitare;  

- instalaţii electrice. 

- Clădirea va fi dotată cu sistem de detecţie şi alarmare la incendiu, sistem de 

detecţie şi alarmare la efracţie, sistem de control acces şi pontaj, sistem de supravegere şi 

inregistrare video digital, sistem de comunicaţie date-voce, sistem de distribuţie canal CATV şi 

sistem de sonorizare.   
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4446/18.05.2017 
 

 

 

 

                                    
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea noilor 
indicatori tehnico economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultati din 

DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie 
Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”(Fosta Farmacia Tinc) din Galaţi 

 
 
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte 

a prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes judeţean.  

 
La solicitarea finanţatorului, la faza de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică şi 

financiară a fost cerută revizuirea devizelor şi a bugetelor proiectelor depuse prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  în  conformitate cu 
noua legislaţie fiscală ce a stabilit că începând cu luna ianuarie 2017 cota TVA  este de 19%. 
 
           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
noilor indicatori tehnico economici ca urmare a modificarii cotei TVA rezultati din DALI 
(Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie: Restaurare şi  
amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacie Tinc) din Galaţi  

 
   Solicităm  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, judeţeanã, 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 

 
 
 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4446/18.05. 2017 
 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 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 Restaurare şi amenajare Muzeul “Casa 
Colecţiilor” (Fosta Farmacie Tinc )din Galaţi 

 
             Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, 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 Restaurare şi 
amenajare Muzeul “Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacie Tinc) din Galaţi. 

 

Documentaţia cuprinde atât  lucrări de bază privind restaurarea, repararea construcţiei, lucrări şi 

tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol stabilitatea şi sănătatea construcţiei, 

cât şi  reamenajarea spaţiului muzeal prin modernizarea sistemului de expunere, de iluminat 

specific şi de ventilare-încălzire. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, Consiliul 

Judeţean Galaţi aprobă documentaţiila tehnico – economică pentru lucrările de investiţii de 

interes judeţean. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate  fi supus aprobării  

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            

                                                       Economie şi Finanţe                            Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea                                  

             
 
          Directia de                                 Şef  Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                 
                                                
 

         Director  executiv,  Andrei Mişurnov 
 

          Camelia Epure               
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