HOTǍRÂREA Nr. ___
din __________________ 2021
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind:
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului
CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN
GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10687/23.09.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 537/02.10.2017, aferent Proiectului
”Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul Casa Cuza Vodă din Galați”;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 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 și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea și gestiunea
patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură
din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 20142020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
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. d, alin. (5) lit. d, j, n și p din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului
CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN
GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
Art.2 va avea următorul cuprins:
”Se aprobă valoarea totală a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI
AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, în cuantum de 3.195.971,5 lei
(inclusiv TVA)”.
Art.3 alin.(1) va avea următorul cuprins:
”(1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 50.278,41 lei, reprezentând
2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea cheltuielilor neeligibile în valoare de
682.051,01 lei aferente proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL
”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI.”
Art.II. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi,
precum și altor instituții interesate.
(2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe,
Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de
utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde
de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA
Horhocea Mihaela/ 1 ex./21.09.2021

D.Ex. Laura-Delia Angheluță

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 10687/23.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE,
RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, cu
modificările și completările ulterioare
Proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ”
DIN GALAȚI a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
Scopul proiectului propus constă în realizarea unor lucrări de conservare, restaurare și
amenajare a unei clădiri – monument istoric, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, precum și derularea
unor activități de promovare și marketing turistic de natură să valorifice potențialul cultural și
turistic al obiectivului menționat și să contribuie prin aceasta la dezvoltarea economiei locale.
Proiectul include, pe lângă lucrările specifice de reabilitare şi amenajare a obiectivului de
patrimoniu şi activităţi de informare şi promovare în vederea creşterii atractivităţii sale turistice
şi implicit a numărului de vizitatori.
Proiectul include, de asemenea şi o activitate de digitizare a obiectivului de patrimoniu,
conform cerinţelor Ghidului specific.
Prin Hotărârea nr. 247 din octombrie 2018, privind: modificarea H.C.J nr.102 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentrntru realizarea obiectivului
Consolidare, Restaurare și Amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați, valoarea totală a
proiectului a fost modificată de la 2.669.239, 77 lei la 3.117.602,68 lei, pentru acoperirea unor
costuri neeligibile necesare pentru respectarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art.
7 alin. 2, lit. b din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de
achiziție publică/ sectorială.
Astfel, în prezent bugetul total al proiectului este de 3.117.602,87 lei, din care valoarea
finanțării nerambursabile este de 2.513.920,50 lei, cofinanțarea aferentă costurilor eligibile
este de 50.278,41 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile pe care Consiliul Județean Galați
trebuie să le asigure pentru derularea proiectului ”Consolidare, restaurare și amenajare
Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați” este de 603.682,37 lei.
Având în vedere că după începerea lucrărilor de execuție la imobil, în urma decopertărilor la
nivelul fundațiilor, au fost constatate o serie de defecte structurale ale acestora, s-a realizat o
nouă expertiză care să completeze soluțiile propuse anterior, lucrările suplimentare urmând a
fi executate în baza dispoziții de șantier, întocmite de proiectantul SC Arhidesign SRL.

Dispoziția de șantier menționată prevede o valoare a lucrărilor suplimentare de 288.030,26 lei,
din care suma de 209.661,63 lei va fi asigurată din bugetul eligibil al proiectului și 78.368,63
lei, reprezintă costuri neeligibile.
Ca urmare a aprobării prezentei hotărâri, bugetul total al proiectului va fi de 3.195.971,5 lei,
din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.513.920,50 lei, cofinanțarea aferentă
costurilor eligibile este de 50.278,41 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile pe care Consiliul
Județean Galați trebuie să le asigure pentru derularea proiectului ”Consolidare, restaurare și
amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați” este de 682.051,01 lei.
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect,
pentru realizarea obiectivului Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă”
din Galați în forma actualizată.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizele
Comisiei de specialitate nr. 1, de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economicosocială, al Comisiei de specialitate nr. 2, pentru promovarea programelor integrate de
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană și al Comisiei nr. 6, de
analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã, din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului Consolidare,
restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați, în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Mihaela Horhocea/
1 ex./ 21.09.2021

D.Ex. Laura-Delia Angheluță

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 10687/23.09.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE,
RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, cu
modificările și completările ulterioare
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului
CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN
GALAȚI.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
Scopul proiectului propus constă în realizarea unor lucrări de conservare, restaurare și
amenajare a unei clădiri – monument istoric, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, precum și derularea
unor activități de promovare și marketing turistic de natură să valorifice potențialul cultural și
turistic al obiectivului menționat și să contribuie prin aceasta la dezvoltarea economiei locale.
Proiectul include, pe lângă lucrările specifice de reabilitare şi amenajare a obiectivului de
patrimoniu şi activităţi de informare şi promovare în vederea creşterii atractivităţii sale turistice
şi implicit a numărului de vizitatori.
Proiectul include, de asemenea şi o activitate de digitizare a obiectivului de patrimoniu,
conform cerinţelor Ghidului specific.
Astfel, în prezent bugetul total al proiectului este de 3.117.602,87 lei, din care valoarea
finanțării nerambursabile este de 2.513.920,50 lei, cofinanțarea aferentă costurilor eligibile
este de 50.278,41 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile pe care Consiliul Județean Galați
trebuie să le asigure pentru derularea proiectului ”Consolidare, restaurare și amenajare
Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați” este de 603.682,37 lei.
Având în vedere că după începerea lucrărilor de execuție la imobil, în urma decopertărilor la
nivelul fundațiilor, au fost constatate o serie de defecte structurale ale acestora, s-a realizat o
nouă expertiză care să completeze soluțiile propuse anterior, lucrările suplimentare urmând a
fi executate în baza dispoziții de șantier, întocmite de proiectantul SC Arhidesign SRL.
Dispoziția de șantier menționată prevede o valoare a lucrărilor suplimentare de 288.030,26 lei,
din care suma de 209.661,63 lei va fi asigurată din bugetul eligibil al proiectului și 78.368,63
lei, reprezintă costuri neeligibile.
Ca urmare a aprobării prezentei hotărâri, bugetul total al proiectului va fi de 3.195.971,5 lei,
din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.513.920,50 lei, cofinanțarea aferentă
costurilor eligibile este de 50.278,41 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile pe care Consiliul
Județean Galați trebuie să le asigure pentru derularea proiectului ”Consolidare, restaurare și
amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați” este de 682.051,01 lei.
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele

categorii principale de atribuţii: (…) lit. d) - atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean, alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. d) – cultura; lit. j) – conservarea,
restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor,
grădinilor și rezervațiilor naturale”, lit. n) – turism și lit. p) dezvoltare economică;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
şi completările ulterioare art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul
judeţean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”.
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
şi completările ulterioare art. 196 alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile
administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter
normativ sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă
hotărâri” şi alin (2) „În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile
deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care
se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.”
- Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de
proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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