
 

HOTǍRÂREA  Nr. 223 

din  28 octombrie 2021 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind 
realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în 
valoare a Casei Memoriale ”Costache Negri” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11875/26.10.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană 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 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile 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. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Proiectul Tehnic    privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a 
Casei Memoriale ”Costache Negri” cu valoarea totală a investiţiei de: 4.397.878,87 lei 
inclusiv TVA, din care C+M: 3.602.071,41 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte 
integrantă la hotărâre.  

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                             Director Direcţia Tehnică,  
 Nicoleta Macri                                   Radu Măciucă 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului 

Ionel Coca 
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 Anexa nr.1:  

          
Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea și păstrarea unui imobil 

monument istoric, respectiv consolidarea, restaurarea și punerea în valoare  clădirii de 
patrimoniu cultural local - Casa Memorială ”Costache Negri” - monument istoric clasat cu cod 
LMI GL-IV-m-B-03147.  

 Lucrările propuse prin proiect sunt: 
- tencuieli interioare și exterioare;  
- vopsitorii pereți și plafoane lemn; 
- revizuire șarpantă lemn, înlocuire astereală, înlocuire tablă; 
- revizuire, refacere, curățare tâmpălărie lemn, pardoselă lemn plafon scânduri; 
- refacere beci prin etanșare pereți interiori și pardoseală, hidroizolații orizintale la 

pereți și tratament cu soluțiii biocide, hidroizolație orizontală la pardoseală cu membrană 
bituminoasă; 

- restaurare poartă acces; 
- hidroizolații la pereți prin injectare cu soluții care blochează capilaritatea pardoselii, 

respectiv infiltrațiile de apă; 
- înlocuirea instalației electrice, iluminat și forță; 
- revizuire instalații curenți slabi; 
- înlocuirea instalației de încălzire și înlocuirea centralei termice; 
- dotări specifice muzeu.     

 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:  4.397.878,87 lei (inclusiv TVA)  

            din care: C+M = 3.602.071,41 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                             Director Direcţia Tehnică,  
 Nicoleta Macri                             Radu Măciucă 

 


