
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic 
pentru  obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1295/22.01.2018  
 
            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 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 H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
            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.I. Se aprobă indicatorii tehnico economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate 

actualizat, Proiectul Tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie 
„Muzeu de Artă Vizuală Galaţi” cu valoarea totală de 24.733.801,85 lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea C+M este 19.923.827,18 lei (inclusiv TVA) conform deviz general şi Anexa 1. 

 
Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.280 din 31 august 2009 se modifică 

în mod corespunzător. 
 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Muzeului de Artă Vizuală, jud.Galaţi 
                                                                                

P R E Ş E D I N T E, 
 

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

        

  

          Proiectul prevede realizarea unui imobil cu funcţiunea de spaţiu expoziţional lucrări de 

artă „ Muzeu de Artă Vizuală”.   

        Clădirea se va desfăşura pe 4 niveluri şi este concepută ca o jumătate de cilindru 

înclinat spre est, cu planul acoperişului perpendicular pe generatoarea cilindrului. Pereţii 

faţadei sunt de tip ventilat placaţi cu material ceramic, opac, înalţi de peste 20 de metri. 

Clădirea va avea o copertină perimetrală,  lată 15 metri, din sticlă stratificată, pe care se 

poate circula şi sub care pot fi găzduite vara expoziţii sau ateliere de creaţie plastică în aer 

liber. 

         Construcţia propusă se va realiza după cum urmează: 

- din punct de vedere structural se va realiza pe o structură mixtă formată din cadre din beton 

armat, diafragme rare din beton armat, ferme cu închideri perimetrale din oţel executate pe 

un radier general. Pereţii vor fi placaţi la exterior cu elemente decorative;  

- finisajele exterioare se vor realiza prin placări ventilate, compuse din tencuieli decorative, 

învelitoare din ţiglă ceramică tip EQUITON şi tamplărie din aluminiu cu rupere de punte 

termică. Acoperişul este tip şarpantă metalică; 

- încălzirea se va asigura cu două centrale termice pe gaz; 

- clădirea va fi racordată la reţelele de apă, canalizare, gaze, telefonie, cablu TV şi curent 

electric ale localităţii. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1295/22.01.2018 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii  
nr.280 din 31 august 2009  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi 

aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală 
Galaţi”  

 

              Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea ducerii la 
îndeplinire a  Acordului între Muzeul de Artă Vizuală şi Judeţul Galaţi privind derularea 
investiţiei “ Muzeul de Artă Vizuală ” Aşa cum este prevăzut în acest acord la: 
Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

 Se va derula investiţia „MUZEU DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi, conform Contractului de 
administrare directă, încheiat între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi pe amplasamentul din parcul Rizer situat în municipiul Galaţi. 
 Consiliul Judeţean Galaţi va prelua toate fazele de proiectare, studii de specialitate, 
plan urbanistic zonal pe bază de proces-verbal de predare-primire, înainte de demararea 
procedurii de atribuire a serviciilor de actualizare proiectare şi execuţie a lucrării aferente 
obiectivului de investiţie. 

       
     Facem precizarea că Studiul de Fezabilitate iniţial a fost întocmit în anul 2007 şi 

abrobat prin HCJ nr.497 din 29.08.2007. In  vederea accesării de fonduri externe în anul 
2009 Studiul de Fezabilitate a fost actualizat şi aprobat prin HCJ nr.280 din 31.08.2009. 
Proiectul îşi propunea construirea unui muzeu nou în Parcul Rizer din Municipiul Galaţi. 
Menţionăm  că lucrarea a fost premiată în anul 2009 la anuala de arhitectură a filialei 
Dunărea de Jos cu premiul I. 

       
In acest moment Consiliul Judeţean Galaţi a actualizat întreaga documentaţie tehnică 

implicit a valorilor estimate în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii.  
 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea           
modificarii Hotărârii nr.280 din 31 august 2009  privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie 
„Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”  

 
   Solicităm avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi  

prognoză economico-socială 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 Judeţului Galaţi. 

          
PREŞEDINTE 

COSTEL FOTEA 
 
 
 

            Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                  

Mărioara Dumitrescu             
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

Macri Nicoleta/ 

1ex/ 22.01.2018  



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 1295/22.01. 2018 
 

    
 
  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

           
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii  
nr.280 din 31 august 2009  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi 

aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”  
 
 

             Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi, de  modificarea 
Hotărârii nr.280 din 31 august 2009  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat 
şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală 
Galaţi”  

 
             La acest moment Consiliul Judeţean Galaţi are semnat Acordul între Muzeul de Artă 
Vizuală şi Judeţul Galaţi privind derularea investiţiei “ Muzeu de Artă Vizuală ” In acest acord la 
art.2 este prevăzut: 
Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

 Se va derula investiţia „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi, conform Contractului de 
administrare directă, încheiat între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi pe amplasamentul din parcul Rizer situat în municipiul Galaţi. 
 Consiliul Judeţean Galaţi va prelua toate fazele de proiectare, studii de specialitate, plan 
urbanistic zonal pe bază de proces-verbal de predare-primire, înainte de demararea procedurii 
de atribuire a serviciilor de actualizare proiectare şi execuţie a lucrării aferente obiectivului de 
investiţie. 

 
     Precizăm că  Studiul de Fezabilitate iniţial a fost întocmit în anul 2007 şi abrobat prin HCJ 

nr.497 din 29.08.2007. In  vederea accesării de fonduri externe în anul 2009 Studiul de 
Fezabilitate a fost actualizat şi aprobat prin HCJ nr.280 din 31.08.2009. Proiectul îşi propunea 
construirea unui Muzeu nou în Parcul Rizer din Municipiul Galaţi. Menţionăm  că lucrarea a fost 
premiată in anul 2009 la anuala de arhitectură a filialei Dunărea de Jos cu premiul I. 

   
In acest moment Consiliul Judeţean Galaţi a actualizat întreaga documentaţie tehnică 

implicit a valorilor estimate în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii.  
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
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 documentaţia 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                                     Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                
                                     
   

         Director  executiv,   
 

          Camelia Epure     
 
                                            
 
 

 

 

 

 

 
Macri Nicoleta 

22.01.2018 


