
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării 
lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului 
istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, 
prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13381 / 21.11.2022 

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 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 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere dispozițiille Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Normelor metodologice privind elaborarea și derularea 
Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR) finanțat de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, 
aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3765/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere aprobarea Ministerului Culturii privind introducerea monumentului 
istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, în 
Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR), comunicată prin adresa nr. 
6973/28.09.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11444/28.09.2022; 

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, c, d și e, alin. (5) lit. a, d, j, n, și p, 
alin. (7) lit. a 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 și alin. (2) din Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de 
consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa 
Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul 
Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. 

(2) Se aprobă modelul Protocolului de colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare pentru semnarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării 
lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric 
Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul 
Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Institutului Național al Patrimoniului. 
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 Art.4. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Tehnică, Direcţia Economie şi Finanţe, 
Direcția Patrimoniu şi 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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horhocea Mihaela/                   D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./18.11.2022                                                                                                                                                                                

 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 

                                                                          



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022 
pag. nr. 3 

 
Anexă 

Nr.........../........... 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
între 

U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Şi  

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI 
 

pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în 
valoare a monumentului istoric Casa Memorială „Costache Negri”, sat/com. Costache Negri, 

jud. Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice 
 

Art. I – PĂRȚILE 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI prin CONSILIUL 
JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, jud. Galați, România, 
CIF 3127476, email: conducere@cjgalati.ro, reprezentat de domnul Costel FOTEA, 
Președinte,  
și 
INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), cu sediul în București, Sector 4, Str. 
Ienăchiță Văcărescu, nr. 16, cod poștal 040157, tel: 021 336 60 73, fax: 021 336 99 04, e-mail: 
secretariat@patrimoniu.ro, web: www.patrimoniu.ro, CIF 10444949, reprezentat de doamna 
Valeria-Oana ZAHARIA, Manager interimar 

 
Având în vedere: 
- dispozițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
- regimul de monument istoric al imobilului Casa Memorială „Costache Negri”, sat/com. 
Costache Negri, jud. Galați, cod LMI GL-IV-m-B-03147; 
- dispozițiile HG nr. 427/2019 pentru modificarea și completarea HG nr. 593/2011 privind 
înființarea și organizarea Institutului Național al Patrimoniului; 
- dispozițiile Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Național de 
Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR) finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul 
ministrului culturii nr.3765/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
- solicitarea proprietarului de includere a monumentului istoric în Programul național de 
restaurare, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, pentru finanțarea lucrărilor de 
consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare; 
- aprobarea Ministerului Culturii privind introducerea monumentului istoric Casa memorială 
„Costache Negri”, sat/com. Costache Negri, jud. Galați, în Programul național de restaurare a 
monumentelor istorice (PNR), comunicată prin adresa nr. 6973/28.09.2022 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11444/28.09.2022;  
- Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați; 
 
Au încheiat prezentul protocol: 

 
ART. II – NECESITATEA ȘI PREMISELE COLABORĂRII 
Obiectivul este situat în intravilanul comunei Costache Negri, satul Costache Negri, jud. Galați, 
pe o parcelă de 4.629 mp, identificat în cartea funciară nr. 102740 Costache Negri cu numărul 
cadastral 102740, cu patru clădiri: Corp C1 – muzeu, Corp C2 – anexă, Corp C3 – grup 
sanitar public, Corp C4 – acces beci corp C1.  
 

mailto:secretariat@patrimoniu.ro
http://www.patrimoniu.ro/


 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022 
pag. nr. 4 

 
Conacul lui Costache Negri datează din sec. al XIX-lea, fiind construit în sistemul constructiv 
al „furcilor”, specific caselor boierești din sec. XIV-XVI din Moldova. Clasată monument istoric 
în anul 1943, clădirea a devenit în 1968 muzeu dedicat personalității lui Costache Negri, 
scriitor și om politic marcant în perioada pașoptistă.  
Conacul a trecut printr-un proces de reparații în anul 1996, iar în urma inundațiilor din 
septembrie 2013 a fost necesară restaurarea imobilului, precum și a exponatelor. În prezent, 
este necesară consolidarea, reabilitarea și restaurarea imobilului, întrucât apa a pătruns în 
parterul casei şi anexei, a degradat pardoselile din lemn şi a umezit pereţii în profunzime. 
Pereţii interiori ai hrubei (beciului) şi pardoseala sunt degradaţi sever, cu tencuieli desprinse, 
mucegaiuri şi zidărie umedă. Lipsa intervenției va determina agravarea accentuată a 
degradărilor existente și imposibilitatea funcționării în condiții optime a casei memoriale 
conform normelor și cerințelor actuale. Prin nepunerea în execuție a lucrărilor de restaurare se 
poate pierde definitiv o clădire cu o mare încărcătură istorică și culturală, punct de reper 
pentru generațiile următoare. 
Prin documentația tehnico-economică se propun lucrări de restaurare, conservare a 
construcţiilor existente, respectând normele impuse prin Legea 422/2001 de protejare a 
monumentelor istorice, folosind măsuri minime de intervenţie, cu materiale şi tehnici 
compatibile cu structurile existente şi fără a altera materialul istoric original sau adăugat 
considerat valoros, cu finisaje reversibile şi care să asigure durabilitatea intervenţiei.  
În prezent, pentru acest proiect s-au eliberat Autorizația de construire și avizele necesare 
pentru punerea în operă a lucrărilor de restaurare. 
Cele două părți ale protocolului au atribuții legale și pârghii de acțiune în privința conservării, 
restaurării și punerii în valoare a monumentului, astfel: 
- Institutul Național al Patrimoniului (INP), instituție centrală de drept public, are rolul de a 
implementa politicile publice în domeniul patrimoniului cultural în România. INP gestionează 
Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice (PNR), asigurând atribuirea 
contractelor de execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a 
obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii; 
- Consiliul Județean Galați este proprietarul de drept al imobilului Casa Memorială „Costache 
Negri”, sat/com. Costache Negri, monument istoric înscris în LMI la poziția 261, cod LMI GL-
IV-m-B-03147 și, în această calitate, răspunde pentru asigurarea dotărilor necesare, punerii în 
valoare a obiectivului și întreținerea imobilului. 

 
ART. III – SCOPUL COLABORĂRII 
(1) Prezentul protocol s-a elaborat pentru a asigura un cadru unitar și coerent de colaborare în 
vederea derulării procesului de achiziție publică și a lucrărilor de consolidare, restaurare, 
reabilitare și punere în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”, cu respectarea legislației 
incidente și a unui termen optim și previzibil pentru finalizarea acestora; 
(2) Prin prezentul protocol se stabilește contribuția fiecărei părți la finanțarea obiectivului de 
investiții, în acord cu prevederile legale în vigoare. 

 
ART. IV – OBIECTIVELE COLABORĂRII 
Părțile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective, în 
condițiile și termenele stabilite prin prezentul Protocol: 
a) pregătirea documentelor tehnice – caiet de sarcini, strategie de contractare – necesare 
pentru procedurile de achiziție publică a lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și 
punere în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, jud. 
Galați, stabilite prin documentația tehnico-economică; 
b) derularea în bune condiții a procedurilor de achiziție publică; 
c) asigurarea implementării în bune condiții a lucrărilor de execuție contractate; 
d) prezentarea către public a monumentului istoric și a valorilor sale și integrarea sa în circuitul 
cultural al localității. 
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ART. V – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
(1) Institutul Național al Patrimoniului: 
a) asigură atât alocarea creditului de angajament, cât și a creditului bugetar necesar pentru 
demararea procedurii de achiziție publică, contractarea și finanțarea lucrărilor de consolidare, 
restaurare, reabilitare și punere în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”, sat/comuna 
Costache Negri, jud. Galați, conform PNR aprobat de Ministerul Culturii și criteriilor de 
eligibilitate stabilite prin Normele metodologice privind elaborarea și derularea Programului 
național de restaurare a monumentelor istorice (OMCIN nr. 2978/2019); 
b) după finalizarea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractului de execuție a 
lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric, 
asigură transmiterea anunțului de începere a lucrărilor către Primăria comunei Costache 
Negri, jud. Galați și către Inspectoratul de Stat în Construcții; 
c) după eliberarea amplasamentului, asigură predarea acestuia către constructorul desemnat, 
în termenul stabilit prin Contractul de execuție de lucrări semnat între acesta din urmă și INP; 
d) asigură decontarea lucrărilor de execuție pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și 
punerea în valoare a monumentului istoric, conform clauzelor contractuale; 
e) asigură dirigentarea de șantier și asistența tehnică din partea proiectantului pentru lucrările 
contractate; 
f) asigură organizarea recepției la terminarea lucrărilor; 
g) predă spre administrare imobilul Consiliului Județean Galați în maximum 30 de zile de la 
data realizării  organizării RTL. 
(2) Consiliul Județean Galați: 
a) pune la dispoziția INP amplasamentul lucrării liber de orice sarcină, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la data comunicării câștigătorului contractului de execuție lucrări, în baza unui 
proces verbal de predare-primire; 
b) pune la dispoziția INP căile de acces rutier și racordurile pentru utilități (apă, energie 
electrică și canalizare), până la limita amplasamentului; 
c) pune la dispoziția INP copii legalizate după actele de proprietate ale imobilului monument 
istoric ce urmează a se restaura; 
d) pune la dispoziția INP documentele tehnice necesare realizării lucrărilor de consolidare, 
restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric, pe perioada de organizare 
a procedurilor de achiziție și de executare a lucrărilor; 
e) garantează inexistența sarcinilor, a oricăror altor servituți sau litigii asupra monumentului 
istoric, care pot periclita organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică a 
serviciilor de execuție, răspunzând pentru orice prejudiciu cauzat; 
f) asigură accesul neîngrădit la monumentul istoric aflat în administrarea sa, pentru 
îndeplinirea obiectului prezentului Protocol; 
g) desemnează o persoană de contact care acționează în numele său, în relația cu INP, 
pentru ducerea la îndeplinire a obiectului prezentului Protocol; 
h) asigură organizarea recepției finale, conform HG 343/2017; 
i) asigură, după finalizarea lucrărilor, achiziționarea dotărilor din surse proprii și realizarea 
lucrărilor de întreținere și reparații curente conform documentațiilor avizate, alocând sumele 
necesare, astfel încât obiectivul să-și mențină un nivel optim de conservare și de funcționare; 
j) menționează în toate comunicările referitoare la restaurarea și punerea în valoare a 
imobilului monument istoric contribuția Ministerului Culturii, prin Programul Național de 
Restaurare a monumentelor istorice, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, cu 
respectarea elementelor de identitate vizuală ale programului comunicate de INP. 

 
ART. VI – DURATA / ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
(1) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data semnării, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia la solicitarea în scris a uneia dintre părți. 
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(2) Nici una dintre părți nu are dreptul de a denunța prezentul Protocol, încetarea acestuia 
fiind posibilă: 
a) prin ajungere la termen; 
b) prin acordul părților, consemnat în scris prin act adițional; 
c) prin reziliere, în condițiile și termenele stabilite la alin. (3); 
d) în cazul survenirii unui caz de forță majoră. 
(3) Protocolul se consideră reziliat unilateral de către oricare dintre părți cu notificarea 
prealabilă, în scris, transmisă celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru 
încetarea acestuia, conținând prezentarea motivelor, în următoarele situații: 
a) în caz de neîndeplinire sau îndeplinire incompletă, defectuoasă sau cu întârziere, în mod 
culpabil, a prevederilor prezentului Protocol; 
b) în cazul compromiterii imaginii publice a celeilalte părți; 
c) în caz de încălcare a legislației aplicabile obiectului prezentului Protocol. 

 
ART. VII – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
(1) Fiecare dintre părți este de drept în întârziere prin simpla ajungere la scadență a oricăreia 
dintre obligațiile asumate prin prezentul Protocol care nu a fost executată complet și/sau 
corespunzător, fără a fi necesară transmiterea vreunei notificări în acest scop. 
(2) De asemenea, fiecare parte se obligă să o despăgubească pe cealaltă pentru toate și orice 
pierdere, daună, cost sau prejudiciu direct sau indirect (inclusiv pentru costurile aferente 
reprezentării și apărării juridice a acesteia) pe care aceasta le-ar putea suferi ca urmare a 
neîndeplinirii, a îndeplinirii în mod incomplet, defectuos sau cu întârziere, în mod culpabil, a 
oricărei obligații asumate în baza prezentului Protocol. 
(3) Fiecare dintre părți își asumă în mod independent, în raport cu terții, nerespectarea 
obligațiilor care îi revin, asumate prin prezentul Protocol. 

 
ART. VIII – FORȚA MAJORĂ 
(1) Niciuna dintre Părți nu răspunde în cazul oricărei întârzieri sau neexecutări a obligațiilor ce 
îi revin potrivit prezentului Protocol, dacă o astfel de întârziere sau neexecutare este cauzată 
de vreun caz de Forță Majoră, astfel cum este aceasta definită în art. 1351 alin.(2) Cod Civil; 
(2) Cazul de Forță Majoră trebuie să fie certificat de autoritățile competente, să se fi petrecut 
după intrarea în vigoare a prezentului Protocol, să împiedice Partea sau Părțile să-și 
îndeplinească obligațiile contractuale. Cazul de Forță Majoră exonerează de orice răspundere 
Partea care invocă Forța Majoră, sub condiția ca aceasta să fie complet lipsită de culpă. Se 
consideră caz de forță majoră, printre altele: starea de război, starea de necesitate, cutremur 
și/sau incendiu catastrofal, catastrofe naturale, epidemii, greve, război civil și altele asemenea. 
(3) Pentru ca Forța Majoră să exonereze de răspundere, Partea care o invocă are obligația: 
a) să aducă la cunoștința celeilalte Părți, în scris, apariția cazului de Forță Majoră în termen de 
5 (cinci) zile de la apariția acestuia; 
b) în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de Forță Majoră să solicite autorității 
competente un certificat oficial de constatare a cazului de Forță Majoră respectiv; 
c) să comunice în scris celeilalte Părți, în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii 
certificatului oficial constatator din partea autorității competente, o copie a acestui certificat; 
d) să comunice celeilalte Părți încetarea cazului de Forță Majoră în termen de 5 (cinci) zile de 
la încetarea acestuia; 
e) să ia toate măsurile posibile în circumstanțele date pentru limitarea consecințelor produse 
de cazul de Forță Majoră invocat. 
(4) Pe perioada cât durează cazul de Forță Majoră, derularea Protocolului este suspendată, 
termenele acestuia prelungindu-se cu durata existenței cazului de Forță Majoră. 
(5) În situația prelungirii cazului de forță majoră cu mai mult de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice, oricare dintre părți are dreptul să solicite încetarea de plin drept a Protocolului, 
fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese sau orice alte despăgubiri, cu 
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excepția celor ivite anterior producerii cazului de Forță Majoră. 

 
ART. IX – LITIGII 
(1) Acest Protocol este întocmit și va fi guvernat în conformitate cu Legea Română. 
(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Protocol, sau rezultate 
din încheierea, interpretarea, executarea, valabilitatea ori încetarea acestuia să fie rezolvate 
pe cale amiabilă, la inițiativa Părții prejudiciate, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data 
convocării în scris a Părții considerată în culpă. 
(3) Orice neînțelegeri în legătură cu încheierea, executarea, valabilitatea, încetarea ori în 
legătură cu interpretarea clauzelor acestui Protocol se vor rezolva, în primul rând, pe cale 
amiabilă. În situația în care procedura amiabilă nu a dat rezultate, eventualele litigii care s-ar 
putea ivi în legătură cu prezentul Protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest 
lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluționare instanței judecătorești de la sediul INP, 
respectiv Tribunalul București. 
(4) Părțile semnatare înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Protocol cu 
bună-credință. 

 
ART. X – DISPOZIȚII FINALE 
(1) Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, în scris prin act adițional, care va 
face parte integrantă din prezentul Protocol. 
(2) Părțile vor acționa cu bună-credință pentru îndeplinirea scopului și realizarea obiectivelor 
prevăzute în prezentul Protocol. 
(3) Prezentul Protocol constituie un document cadru și ferm de colaborare între părți, convenit 
în vederea atingerii obiectivelor declarate. 
(4) Acest Protocol este elaborat în folosul ambelor părți și al succesorilor lor legali și este 
obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ei. 
(5) Părțile se vor informa reciproc asupra acțiunilor întreprinse în sensul prevederilor 
prezentului Protocol. 

 
Prezentul Protocol s-a încheiat în două exemplare cu valoare de original, câte unul 

pentru fiecare parte astăzi, .................. 

 

U.A.T. Județul Galați 

Consiliul Judeţean Galaţi 

Președinte 

Costel FOTEA 

 

Institutul Național al Patrimoniului 

Manager interimar, 

Valeria-Oana ZAHARIA 

 

Director general adjunct, 

Luana Roxana FLORICICĂ 

 

Director adjunct – Responsabil PNR, 

Alexandra STOICA 

 

Director adjunct – Economic, 

Gabriela TULAI 

 

Avizat Juridic, 

Av. Mihai VASILE 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.13381/21.11.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul 
Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, 

restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială 
”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național 

de Restaurare a Monumentelor Istorice 

 
Consiliul Județean Galați a derulat cu succes un proiect care a vizat elaborarea tuturor 
documentațiilor tehnice aferente consolidării, restaurării, reabilitării și punerii în valoare a 
Casei Memoriale ”Costache Negri”, finanțat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) care 
acordă, prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), finanţări nerambursabile pentru proiecte 
care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice.  
 
După finalizarea documentațiilor tehnice, în data din 6 iulie 2022 s-a depus o solicitare  de 

finanţare a lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a 
monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul 
Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). 
 
Având în vedere aprobarea Ministerului Culturii privind introducerea monumentului istoric 
Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, în Programul 
Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR), prin adresa nr. 11444/ 28.09.2022 am 
fost informați că proiectul va beneficia de finanțarea lucrărilor de execuție pentru consolidarea, 
restaurarea, reabilitarea și punera în valoare a monumentului istoric, solicitându-ne totodata și 
actualizarea devizului. 

Devizul general actualizat al obiectivului de investiții este de 5.628.522,24 lei, cu TVA inclus.  
Pentru realizarea investițiilor este necesară încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul 
National al Patrimoniului, în care sunt prevăzute obiectivele colaborării, obligațiile și 
răspunderilor părților, durata protocolului și alte dispoziții specifice. 
 
Potrivit protocolului,atribuțiile Consiliul Județean Galați sunt: 
a) pune la dispoziția INP amplasamentul lucrării liber de orice sarcină, în termen de maximum 
20 de zile de data semnării contractului de execuție lucrări, în baza unui proces verbal de 
predare-primire; 
b) pune la dispoziția INP căile de acces rutier și racordurile pentru utilități (apă, energie 
electrică și canalizare), până la limita amplasamentului; 
c) pune la dispoziția INP copii legalizate după actele de proprietate ale imobilului monument 
istoric ce urmează a se restaura; 
d) pune la dispoziția INP documentele tehnice necesare realizării lucrărilor de consolidare, 
restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric, pe perioada de organizare 
a procedurilor de achiziție și de executare a lucrărilor; 
e) garantează inexistența sarcinilor, a oricăror altor servituți sau litigii asupra monumentului 
istoric, care pot periclita organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică a 
serviciilor de execuție, răspunzând pentru orice prejudiciu cauzat; 
f) asigură accesul neîngrădit la monumentul istoric aflat în administrarea sa, pentru 
îndeplinirea obiectului prezentului Protocol; 
g) desemnează o persoană de contact care acționează în numele său, în relația cu INP, 
pentru ducerea la îndeplinire a obiectului prezentului Protocol; 
h) asigură organizarea recepției finale impreuna cu INP; 



i) asigură, după finalizarea lucrărilor, achiziționarea dotărilor din surse proprii și realizarea 
lucrărilor de întreținere și reparații curente conform documentațiilor avizate, alocând sumele 
necesare, astfel încât obiectivul să-și mențină un nivel optim de conservare și de funcționare; 
j) menționează în toate comunicările referitoare la restaurarea și punerea în valoare a 
imobilului monument istoric contribuția Ministerului Culturii, prin Programul Național de 
Restaurare a monumentelor istorice, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, cu 
respectarea elementelor de identitate vizuală ale programului comunicate de INP. 
 
Institutul National al Patrimoniului asigură decontarea lucrărilor de execuție pentru 
consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric, conform 
clauzelor contractuale, iar Consiliul Județean Galați asigură costurile pentru dotările aferente 
obiectivului de investiții la finalizarea lucrărilor, în valoare de 206.066,05 lei, cu TVA inclus, 
precum întreținerea și punerea în valoare a monumentului istoric. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană şi al Comisiei de specialitate 
nr. 4 pentru asistenţă și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, 
sportive și de agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, 
restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială ”Costache 
Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice, în forma prezentată. 
 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

 

 COSTEL FOTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Horhocea/                   D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./ 18.11.2022                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            Nr. 13381/ 21.11.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul 
Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, 

restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială 
”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național 

de Restaurare a Monumentelor Istorice 
 

Consiliul Județean Galați a derulat cu succes un proiect care a vizat elaborarea tuturor 
documentațiilor tehnice aferente consolidării, restaurării, reabilitării și punerii în valoare a Casei 
Memoriale ”Costache Negri”, finanțat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) care acordă, 
prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca 
scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice.  
 
După finalizarea documentațiilor tehnice, în data din 6 iulie 2022 s-a depus o solicitare  de 
finanţare a lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a 
monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul 
Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). 
 
Având în vedere aprobarea Ministerului Culturii privind introducerea monumentului istoric Casa 
Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, în Programul Național 
de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR), prin adresa nr 11444/28.09.2022 am fost 
informați că proiectul va beneficia de finanțarea lucrărilor de execuție pentru consolidarea, 
restaurarea, reabilitarea și punera în valoare a monumentului istoric, solicitându-ne totodata și 
actualizarea devizului. 
Devizul general actualizat al obiectivului de investiții este de 5.628.522,24 lei, cu TVA inclus.  
Pentru realizarea investițiilor este necesară încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul 
National al Patrimoniului, în care sunt prevăzute obiectivele colaborării, obligațiile și 
răspunderilor părților, durata protocolului și alte dispoziții specifice. 
 
Potrivit protocolului, atribuțiile Consiliul Județean Galați sunt: 
a) pune la dispoziția INP amplasamentul lucrării liber de orice sarcină, în termen de maximum 
20 de zile de data semnării contractului de execuție lucrări, în baza unui proces verbal de 
predare-primire; 
b) pune la dispoziția INP căile de acces rutier și racordurile pentru utilități (apă, energie 
electrică și canalizare), până la limita amplasamentului; 
c) pune la dispoziția INP copii legalizate după actele de proprietate ale imobilului monument 
istoric ce urmează a se restaura; 
d) pune la dispoziția INP documentele tehnice necesare realizării lucrărilor de consolidare, 
restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric, pe perioada de organizare a 
procedurilor de achiziție și de executare a lucrărilor; 
e) garantează inexistența sarcinilor, a oricăror altor servituți sau litigii asupra monumentului 
istoric, care pot periclita organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică a 
serviciilor de execuție, răspunzând pentru orice prejudiciu cauzat; 
f) asigură accesul neîngrădit la monumentul istoric aflat în administrarea sa, pentru 
îndeplinirea obiectului prezentului Protocol; 
g) desemnează o persoană de contact care acționează în numele său, în relația cu INP, pentru 
ducerea la îndeplinire a obiectului prezentului Protocol; 
h) asigură organizarea recepției finale impreuna cu INP; 
i) asigură, după finalizarea lucrărilor, achiziționarea dotărilor din surse proprii și realizarea 
lucrărilor de întreținere și reparații curente conform documentațiilor avizate, alocând sumele 
necesare, astfel încât obiectivul să-și mențină un nivel optim de conservare și de funcționare; 
j) menționează în toate comunicările referitoare la restaurarea și punerea în valoare a 
imobilului monument istoric contribuția Ministerului Culturii, prin Programul Național de 
Restaurare a monumentelor istorice, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, cu 
respectarea elementelor de identitate vizuală ale programului comunicate de INP. 
 
Institutul National al Patrimoniului asigură decontarea lucrărilor de execuție pentru 
consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric, conform 



clauzelor contractuale, iar Consiliul Județean Galați asigură costurile pentru dotările aferente 
obiectivului de investiții la finalizarea lucrărilor, în valoare de 206.066,05 lei, cu TVA inclus, 
precum întreținerea și punerea în valoare a monumentului istoric. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019: 
  - art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: (…) lit. b) - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului; lit. c) – atribuții 
privind administrarea domeniului public și privat al județului; d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern”;  
 - art. 173 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. a) – educaţia; 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.  
 - art. 173 alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.”. 
- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- 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.” 
- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5 alin.3) – ”fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor 
locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, 
obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice 
locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților 
locale respective”; 
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata; 
- Normele metodologice privind elaborarea și derularea Programului Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice (PNR) finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și 
gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 
3765/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
- aprobarea Ministerului Culturii privind introducerea monumentului istoric Casa Memorială 
”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, în Programul Național de 
Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR); 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

   
Direcţia de Dezvoltare 

Regională 
 

Director executiv, 
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Mihaela Horhocea/ 1 ex/18.11.2022                                                             D.Ex. Laura Delia Angheluță 


