
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea   
obiectivului de investiţii:  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:5127/11.05.2018 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 partenrială locală 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 art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a), f) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţii Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” 
din Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 2.531.081,59 lei (inclusiv TVA) din care C+M 
este de 1.498.670,96 lei (inclusiv TVA) potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                        Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                             Mărioara Dumitrescu            
 

 

                          

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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Anexa nr.1 
 
 
 
 
 
Lucrările prevăzute în documentaţie sunt: 
Obiect nr.1: Lucrări de consolidare, restaurare şi amenajare clădire muzeu 

- Injectarea fisurilor 
- Combaterea igrasiei 
- Etanşarea trotuarului împotriva infiltraţiilor la exteriorul construcţiei 
- Refacere pardoseală 
- Lucrări de amenajare şi punere în valoare a clădirii muzeului sunt cele cerute de 

modul de functionare a muzeului în această clădire monument istoric: vitralii la ferestre, 
vitrine din sticlă şi panouri pentru expunere, dotare cu covoare şi mochete, montare de 
obiecte de iluminat. 

 
Obiect nr.2: Lucrări exterioare 

- Refacerea pavimentului din jurul trotuarului  
- Aducerea la starea iniţială a aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi 
- Refacere rigole 
- Iluminat exterior care va pune în valoare construcţia muzeu 
- Realizarea unei alei pietonale noi care va face legătura cu grupul sanitar nou prevăzut 

 
Obiect nr.3: Lucrări de construire grup sanitar public   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                        Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                             Mărioara Dumitrescu            

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5127/11.05.2018 

                                   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului 
Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: 

Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” 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.  

 
Documentaţia tehnică a fost întocmită în vederea accesării de fonduri europene prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.  

 
Prin realizarea acestei investiţii se urmăreste valorificarea din punct de vedere cultural 

a muzeului şi de atragere a unui număr tot mai mare de vizitatori. In acest fel alături de 
celelalte obiective culturale din oraş şi judeţ se poate valorifica potenţialul cultural al regiunii. 

 
     Lucrările preconizate prin proiect sunt lucrări de consolidare, restaurare şi amenajare 

clădire muzeu ce constau în principal din combaterea igrasiei, refacere pardoseală, lucrări de 
amenajare şi punere în valoare a clădirii muzeului sunt cele cerute de modul de funcţionare a 
muzeului în acestă clădire monument istoric: vitralii la ferestre, vitrine din sticlă şi panouri 
pentru expunere. Mai sunt prevăzute şi lucrări exterioare ce constau în refacerea 
pavimentului din jurul trotuarului, aducerea la starea iniţială a aleilor pietonale şi a spaţiilor 
verzi, refacere rigole şi iluminat exterior care va pune în valoare construcţia muzeu. De 
asemenea se va construi un grup sanitar public.  

 
Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind Proiectului 

Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivul de investiţie: Consolidare, 
Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” 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 partenrială locală 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                                 Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                                     Mărioara Dumitrescu     



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 5127/11.05.2018 
 

     
 

 
  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a 
Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: 

Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 
 

            Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  
privind realizarea obiectivul de investiţie:  Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” din Galaţi. 

 
Documentaţia tehnică a fost întocmită în vederea accesării de fonduri europene prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.  

 
Prin realizarea acestei investiţii se urmăreste valorificarea din punct de vedere cultural a 

muzeului şi de atragere a unui număr tot mai mare de vizitatori. In acest fel alături de celelalte 
obiective culturale din oraş şi judeţ se poate valorifica potenţialul cultural al regiunii. 

 
     Lucrările preconizate prin proiect sunt lucrări de consolidare, restaurare şi amenajare 

clădire muzeu ce constau în principal din combaterea igrasiei, refacere pardoseală, lucrări de 
amenajare şi punere în valoare a clădirii muzeului sunt cele cerute de modul de funcţionare a 
muzeului în acestă clădire monument istoric: vitralii la ferestre, vitrine din sticlă şi panouri pentru 
expunere. Mai sunt prevăzute şi lucrări exterioare ce constau în refacerea pavimentului din jurul 
trotuarului, aducerea la starea iniţială a aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi, refacere rigole şi 
iluminat exterior care va pune în valoare construcţia muzeu. De asemenea se va construi un grup 
sanitar public.  

 
Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind Proiectului 

Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: Consolidare, 
Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile 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. 
  

În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea  
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: 
Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi.  
        

 

 

 



 

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

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

Judeţului 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. 
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      Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                          

       09.05.2018                                                    
 


