
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2021 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut-
Dunăre” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10823/27.09.2021 

 

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, județeană, 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 Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut-Dunăre”, 
cu valoarea totală a investiţiei de: 2.734.188,63 lei inclusiv TVA, din care C+M:  537.411,37 lei 
inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.  

.  

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
                                                                       

                                                                                                                                       
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                               Director executiv - Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Radu Măciucă 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa nr.1 
 
 
 
 

Se propune obiectivul “SPAȚIU EXPOZIȚIONAL PERMANENT ZONA PESCĂREASCĂ 
PRUT-DUNĂRE”, construcția studiată cu destinația de muzeu păstrându-si funcțiunea. 

UAT Județul Galați își propune amenajarea unei expoziții de bază (permanente) la 
parterul corpului principal al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați. Aceasta expoziție 
are ca temă Lunca Prutului  și Lunca Dunării  Inferioare, având rolul de a atrage atenția 
publicului larg asupra procesului de degradare a mediului terestru și acvatic – flora, fauna, 
minerale, ca urmare a fenomenelor antropice – direct imputabile omului. 

Pentru realizarea acestui tip de expoziție sunt necesare o serie de lucrări în cadrul celor 
3 Săli - sala I, sala II și sala III, după cum urmează: 
Lucrări generale: 

- Demolare parțială a pereților de compartimentare conform planurilor de 

arhitectură; 

- Adiția pereților de compartimentare conform planurilor de arhitectură; 

- Refacere finisaje pereţi; 

- Tâmplărie interioara – uși; 

- Echipare Săli cu sisteme de prezentare interactivă, sisteme integrate de 

prezentare tematică și set experienţă VR; 

- Realizare instalație electrică; 

- Realizare instalații curenți slabi: control acces, alarmare antiefracție, 

supraveghere video, detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalație 

electrică de date/voce; 

- Asigurare încălzire/răcire prin ventiloconvectoare; 

- Asigurare flux de aer proaspăt prin instalaţie de ventilare mecanică; 

          Obiectivul general al proiectului vizează spațiile de la parterul secției Muzeu al 
Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angeluță” din Galați. Corpul principal  al 
complexului Muzeal, cu o suprafata construită la sol de 1734 mp, este situat în intravilanul 
municipiului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 6A, județul Galați și aparține domeniului 
public al județului Galați. Spațiul alocat investiției este de circa 530 mp și este compus din 3 
Săli (o sală circulară și 2 Săli dreptunghiulare). Dimensiunile aproximative în plan ale spațiului 
sunt de: Sala I – cerc având raza R=5.36 mp, Sala II Lxl=12.5m x 6.00m, Sala II Lxl=26.54 m 
x13.03 m. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:  2.734.188,63 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M 537.411,37 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                              Director executiv - Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Radu Măciucă 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                           Nr. 10823/27.09.2021 

                                  
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului 
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut-Dunăre 
 

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.  

Se propune obiectivul “SPAȚIU EXPOZIȚIONAL PERMANENT ZONA PESCĂREASCĂ 
PRUT-DUNĂRE”, construcția studiată cu destinația de muzeu păstrându-si funcțiunea. 

UAT Județul Galați își propune amenajarea unei expoziții de bază (permanente) la 
parterul corpului principal al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați. Aceasta expoziție 
are ca temă Lunca Prutului  și Lunca Dunării  Inferioare, având rolul de a atrage atenția 
publicului larg asupra procesului de degradare a mediului terestru și acvatic – flora, fauna, 
minerale, ca urmare a fenomenelor antropice – direct imputabile omului. 

Pentru realizarea acestui tip de expoziție sunt necesare o serie de lucrări în cadrul celor 
3 Săli - sala I, sala II și sala III, după cum urmează: 
Lucrări generale: 

- Demolare parțială a pereților de compartimentare conform planurilor de arhitectură; 
- Adiția pereților de compartimentare conform planurilor de arhitectură; 
- Refacere finisaje pereţi; 
- Tâmplărie interioara – uși; 
- Echipare Săli cu sisteme de prezentare interactivă, sisteme integrate de prezentare tematică 

și set experienţă VR; 
- Realizare instalație electrică; 
- Realizare instalații curenți slabi: control acces, alarmare antiefracție, supraveghere video, 

detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalație electrică de date/voce; 
- Asigurare încălzire/răcire prin ventiloconvectoare; 
- Asigurare flux de aer proaspăt prin instalație de ventilare mecanică; 

          Obiectivul general al proiectului vizează spațiile de la parterul secției Muzeu al 
Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angeluță” din Galați. Corpul principal  al 
complexului Muzeal, cu o suprafaţă construită la sol de 1734 mp, este situat în intravilanul 
municipiului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 6A, județul Galați și aparține domeniului 
public al județului Galați. Spațiul alocat investiției este de circa 530 mp și este compus din 3 
Săli (o sală circulară și 2 Săli dreptunghiulare). Dimensiunile aproximative în plan ale spațiului 
sunt de: Sala I – cerc având raza R=5.36 mp, Sala II Lxl=12.5m x 6.00m, Sala II Lxl=26.54 m 
x13.03 m. 
        Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  2.734.188,63 lei (inclusiv TVA)  
             Din care: C+M 537.411,37 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                        

 Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnice  pentru realizarea obiectivului Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut-
Dunăre 

  Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
COSTEL FOTEA       

 
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Sef Serviciu Investiții și Urmăriri contracte                                                                          Director executiv - Direcția Tehnică 
Nicoleta Macri                                                                                                                                      Radu Măciucă 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 10823/27.09.2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 

 

    
 RAPORT  DE  SPECIALITATE         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului 
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  

Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut-Dunăre 
 
 

          Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Spațiu expozițional permanent zona 
pescărească Prut-Dunăre 

Se propune obiectivul “SPAȚIU EXPOZIȚIONAL PERMANENT ZONA PESCĂREASCĂ 
PRUT-DUNĂRE”, construcția studiată cu destinația de muzeu păstrându-si funcțiunea. 

UAT Județul Galați își propune amenajarea unei expoziții de bază (permanente) la 
parterul corpului principal al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați. Aceasta expoziție 
are ca temă Lunca Prutului  și Lunca Dunării  Inferioare, având rolul de a atrage atenția 
publicului larg asupra procesului de degradare a mediului terestru și acvatic – flora, fauna, 
minerale, ca urmare a fenomenelor antropice – direct imputabile omului. 

Pentru realizarea acestui tip de expoziție sunt necesare o serie de lucrări în cadrul celor 
3 Săli - sala I, sala II și sala III, după cum urmează: 
Lucrări generale: 

- Demolare parțială a pereților de compartimentare conform planurilor de 

arhitectură; 

- Adiția pereților de compartimentare conform planurilor de arhitectură; 

- Refacere finisaje pereţi; 

- Tâmplărie interioara – uși; 

- Echipare Săli cu sisteme de prezentare interactivă, sisteme integrate de 

prezentare tematică și set experienţă VR; 

- Realizare instalație electrică; 

- Realizare instalații curenți slabi: control acces, alarmare antiefracție, 

supraveghere video, detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalație 

electrică de date/voce; 

- Asigurare încălzire/răcire prin ventiloconvectoare; 

- Asigurare flux de aer proaspăt prin instalație de ventilare mecanica; 

          Obiectivul general al proiectului vizează spațiile de la parterul secției Muzeu al 
Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angeluță” din Galați. Corpul principal  al 
complexului Muzeal, cu o suprafaţă construită la sol de 1734 mp, este situat în intravilanul 
municipiului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 6A, județul Galați și aparține domeniului 
public al județului Galați. Spațiul alocat investiției este de circa 530 mp și este compus din 3 
Săli (o sală circulară și 2 Săli dreptunghiulare). Dimensiunile aproximative în plan ale spațiului 
sunt de: Sala I – cerc având raza R=5.36 mp, Sala II Lxl=12.5m x 6.00m, Sala II Lxl=26.54 m 
x13.03 m. 
 
        Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  2.734.188,63 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M 537.411,37 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

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 Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie Spațiu expozițional permanent zona pescărească 
Prut-Dunăre.  
           
           Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea  
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
           În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 
 
 

Direcția patrimoniu, 
 

Direcţia Tehnică, 
  Radu Măciucă 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

 

 
 
 

 
 
 
 

Director executiv, 
   Stoica George 

    Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
 

Director executiv, 
   Epure Camelia 
 

  

   

   


