
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea   
obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”(fosta 
Farmacia Tinc) Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5128/11.05.2018 

 

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 Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta 
Farmacia Tinc) Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 3.301.731,04 lei (inclusiv TVA) din 
care C+M este de 2.005.547,11 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: 

A. Lucrări de restaurare elemente decorative: stucaturi interioare şi exterioare, zidărie 
aparentă, tâmplărie, elemente din lemn decorative:  

- Restaurarea/reconstituirea stucaturilor deteriorate grav 
- Reparaţii stucaturi exterioare şi pereţi, coloane şi capiteluri 
- Cărămidă aparentă 
- Tâmplărie exterioară şi interioară 
- Revizuire scări interioare din lemn 
  
B. Lucrări de reparaţii şi revizuiri: 
- Tencuială 
- Pardoseli din parchet, pardoseli din mozaic,   
- Grupuri sanitare se vor recompartimenta şi refuncţionaliza 
- Balconul de la etaj 
- Luminator mansardă 
- Stâlpi din lemn, tavane, pereţi interiori 
- Invelitoare 
- Imprejmuire 
- Trotuar 
   
C. Lucrări pentru îndepărtarea igrasiei şi impermeabilizarea elementelor de construcţii 

afectate; 
    
D. Lucrări exterioare de protecţie asupra clădirii: amenajarea incintei şi refacerea 

trotuarelor de protecţie: 
- Trotuare  
- Paviment incinta 

 
Lucrările de instalaţii constau în: instalaţii de încălzire şi ventilaţie, sanitare şi 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 supraveghere şi înregistrare 
video digital, sistem de comunicaţie date-voce, sistem de distribuţie canal CATV şi sistem de 
sonorizare.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                        Arhitect Sef  
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5128/ 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: 
Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) 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 se împart în lucrări de bază privind restaurarea, 

repararea construcţiei, lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol 
stabilitatea şi sănătatea construcţiei şi reamenajarea spaţiului muzeal prin modernizarea 
sistemului de expunere, de iluminat specific şi de ventilare-încălzire. 

 
           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: 
Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) 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. 5128/11.05. 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: 

Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) 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: Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” 
(fosta Farmacia Tinc) 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 se împart în lucrări de bază privind restaurarea, 

repararea construcţiei, lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol 
stabilitatea şi sănătatea construcţiei şi reamenajarea spaţiului muzeal prin modernizarea 
sistemului de expunere, de iluminat specific şi de ventilare-încălzire. 

 
Menționăm că indicatorii tehnico- economici din DALI au fost aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr.105/26.05.2017 cu valoarea investiției de 3.311.409,67 lei (inclusiv 
TVA) din care C+M 1.377.375,41 lei (inclusiv TVA). Prin procesul verbal nr. 4058/12.04.2018 s-a 
predat documentația faza PT prin care se modifică valorile inițiale  și valoarea investiției devine 
3.301.731,04 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 2.005.547,11 lei (inclusiv TVA).  

 
           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind Proiectului 
Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivul de investiţie: Restaurare şi 
amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) 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: 

Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc)  Galaţi.  

 

           

 



 

 

 

                      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                                                    
 


