
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ________ 

din  __________________ 2023 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului 2750/21.02.2023  

 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială 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 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 192 din 27 august 2021 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi 
Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 311/10.08.2017 pentru proiectul „Restaurare şi 
Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cod SMIS 117178, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 3, alin (3) Valoarea contractului; 

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 și n 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 Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare 
şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 
Art. 2. va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Restaurare şi 
Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, în cuantum de 
5.460.439,91 lei, inclusiv TVA”. 
Art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins: „Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 
64.480,20 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi 
achitarea cheltuielilor neeligibile în valoare de 2.236.430,12 lei, inclusiv TVA, aferente proiectului 
„Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”. 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 192 din 27 august 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta 
Farmacie Ţinc) din Galaţi”. 

Art.III. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcţia Tehnică, 
Direcția Arhitect Șef, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații şi 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 

 

Carmen Coca/ 1 ex./17.02.2023                                                                                                                                                     Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 

Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului   
                    Ionel Coca 



ROMÂNIA                                                                                        Nr.2750/21.02.2023 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului  

şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare  
şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Proiectul „RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL «CASA COLECŢIILOR» (FOSTA 
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI” este finanţat 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.  
Investiţia propusă prin acest proiect vizează restaurarea şi amenajarea, inclusiv dotarea 
pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, a clădirii care adăposteşte 
Muzeul „Casa Colecţiilor”, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, în vederea 
valorificării din punct de vedere cultural, arhitectural şi istoric a regiunii şi atragerea unui 
număr cât mai mare de vizitatori.  
Bugetul eligibil al proiectului este de 3.224.009,79 lei, din care 3.159.529,59 lei reprezintă 
valoarea finanțării nerambursabile şi 64.480,20 lei reprezintă cofinanţarea asigurată de 
beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi. 
Cheltuielile neeligibile stabilite prin bugetul proiectului se ridică, în prezent, la valoarea de 
326.183,41 lei şi includ realizarea expertizei tehnice, anterior depunerii cererii de finanţare, 
achiziţionarea dotărilor de natura obiectelor de inventar şi o parte dintre cheltuielile diverse şi 
neprevăzute. 
Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din expertiza tehnică pentru 
restul de executat, este necesară actualizarea bugetului proiectului şi acoperirea costurilor 
suplimentare pentru finalizarea investiţiei. 
Bugetul total actualizat pentru proiect se ridică la suma de 5.460.439,91 lei, din care 
3.224.009,79 lei reprezintă bugetul eligibil (3.159.529,59 lei fonduri nerambursabile şi 
64.480,20 lei cofinanţare) şi 2.236.430,12 lei reprezintă bugetul neeligibil, asigurat de la 
bugetul local al judeţului Galaţi, sumele fiind calculate cu TVA. 
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 311/2017 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar - Agenția pentru 
Dezvoltare Regională SUD – EST şi  UAT Județul Galați, diferenţa rezultată din creşterea 
valorii proiectului comparativ cu valoarea convenită prin contract trebuie acoperită din bugetul 
local al Judeţului Galaţi şi reprezintă cheltuială neeligibilă. 
La stabilirea valorii actualizate a cheltuielilor neeligibile, a fost luat în calcul şi transferul unor 
economii înregistrate la cheltuielile eligibile pentru care se va solicita aprobarea Autorităţii de 
Management a Programului. 
 În concluzie, în vederea continuării derulării proiectului în condiții optime, este necesară o 
suplimentare a bugetului neeligibil al proiectului cu suma de 2.236.430,12 lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor cu execuţia lucrărilor şi a comisioanelor şi cotelor pentru lucrări în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 
din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi 
Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi” cu modificările şi 
completările ulterioare în forma prezentată. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 COSTEL FOTEA 

 
Carmen Coca/ 1 ex./ 17.02.2023                                                                                    Director executiv: Laura-Delia Angheluță 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2750/ 21.02.2023 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului  

şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare  
şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Proiectul „RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL «CASA COLECŢIILOR» (FOSTA 
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI” este finanţat 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.  

Investiţia propusă prin acest proiect vizează restaurarea şi amenajarea, inclusiv dotarea 
pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, a clădirii care adăposteşte 
Muzeul „Casa Colecţiilor”, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, în vederea 
valorificării din punct de vedere cultural, arhitectural şi istoric a regiunii şi atragerea unui 
număr cât mai mare de vizitatori.  

Bugetul eligibil al proiectului este de 3.224.009,79 lei, din care 3.159.529,59 lei reprezintă 
valoarea finanțării nerambursabile şi 64.480,20 lei reprezintă cofinanţarea asigurată de 
beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi. 

Cheltuielile neeligibile stabilite prin bugetul proiectului se ridică, în prezent, la valoarea de 
326.183,41 lei şi includ realizarea expertizei tehnice, anterior depunerii cererii de finanţare, 
achiziţionarea dotărilor de natura obiectelor de inventar şi o parte dintre cheltuielile diverse şi 
neprevăzute. 

Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din expertiza tehnică pentru 
restul de executat, este necesară actualizarea bugetului proiectului şi acoperirea costurilor 
suplimentare pentru finalizarea investiţiei. 

Bugetul total actualizat pentru proiect se ridică la suma de 5.460.439,91 lei, din care 
3.224.009,79 lei reprezintă bugetul eligibil (3.159.529,59 lei fonduri nerambursabile şi 
64.480,20 lei cofinanţare) şi 2.236.430,12 lei reprezintă bugetul neeligibil, asigurat de la 
bugetul local al judeţului Galaţi, sumele fiind calculate cu TVA. 

Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 311/2017 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar - Agenția pentru 
Dezvoltare Regională SUD – EST şi  UAT Județul Galați, diferenţa rezultată din creşterea 
valorii proiectului comparativ cu valoarea convenită prin contract trebuie acoperită din bugetul 
local al Judeţului Galaţi şi reprezintă cheltuială neeligibilă. 
 
La stabilirea valorii actualizate a cheltuielilor neeligibile, a fost luat în calcul şi transferul unor 
economii înregistrate la cheltuielile eligibile pentru care se va solicita aprobarea Autorităţii de 
Management a Programului. 

 În concluzie, în vederea continuării derulării proiectului în condiții optime, este necesară o 
suplimentare a bugetului neeligibil al proiectului cu suma de 2.236.430,12 lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor cu execuţia lucrărilor şi a comisioanelor şi cotelor pentru lucrări în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 



Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
-  Contractul de finanţare nr. 311/10.08.2017 pentru proiectul „Restaurare şi Amenajare 
Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cod SMIS 117178, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

- art. 3, alin (3) - Valoarea contractului: „În cazul în care valoarea totală a Proiectului 
creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel 
rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar”. 

-   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”; 

- 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: (…) d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;  
 - 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. d) – cultura, lit. j) - 
conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale și lit. n) turism lit.  
- 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.” 

 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

   
Direcţia de Dezvoltare 

Regională 
 
 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă  

 

Direcţia Programe  
 
 
 

Director executiv, 
Camelia Epure  

 

 Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
 

Director executiv, 
George Stoica  

 

Direcţia Tehnică 
 
 
 

Director executiv, 
Radu Măciucă 

    
    

Direcţia Patrimoniu 
 
 

Director executiv, 
Marin Popescu  

 Direcţia Arhitect 
Şef 

 
Arhitect Şef, 

 

Serviciul Contencios 
şi probleme juridice  

 

Şef Serviciu, 
Alina Nedelcu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca         Director executiv: Laura Delia Angheluță 
1 ex./17.02.2023                                                                                                                                                                                
                                                                                 


