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Către: 
Inspectoratul de Stat în Construcții 

În atenția: 
Domnului Inspector Șef Regional Dayan FETISLAM 
 

SESIZARE 
Referitoare la: 
Situația clădirii aflate la adresa str. Domnească, nr. 24, aflată pe Lista monumentelor istorice din 
2015, la poziția 109, cod GL- II – m-B-03011, în proprietatea Municipiului Galați și în administrarea 
Primăriei Municipiului Galați, clădire cu regim juridic de monument istoric, reglementat prin Legea 
422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice  

Stimate Domnule Inspector Șef, 
Având în vedere prevederile legale de mai jos: 

Legea 422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice prevede 
la art. 36, alin. (1), lit. b) faptul că „proprietarii și titularii dreptului de administrare sunt obligați să 
asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, 
reparații curente și de întreținere a acestora” 

Legea 422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice prevede 
la art. 36 alin. (1), lit. c) faptul că „proprietarii și titularii dreptului de administrare sunt obligați să 
înștiințeze de urgență, în scris, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național 
Județean [...] despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice”. 

Legea 422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice prevede 
la art. 6 alin. (1) faptul că „Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în 
valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor 
altordrepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.” 

Legea 422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice prevede la 
art. 50 alin (1) faptul că „Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să prevadă în 
bugetele proprii fondurile necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în 
proprietatea publică sau privată, a unităților administrativ-teritoriale.” 
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Legea 196/2018 stipulează la art. 32, alin. 5 faptul că „Proprietarii construcțiilor, persoane 
fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare 
construcții încadrate în clasele de risc seismic și/sau afectate de seisme sunt obligați să ia măsurile 
prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor.” 

Având în vedere faptul că 
Măsurile pentru conservarea monumentelor istorice sunt definite de literatura de specialitate 

și documentele oficiale emise de instituțiile statului român astfel: „Toate acele intervenţii care au ca 
finalitate menţinerea unei stări fizice şi estetice a unei construcţii. <Conservare> poate fi 
considerată şi lucrarea de protejare împotriva intemperiilor, furtului etc. a unui şantier sau a unei 
construcţii degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând şi menţinerea în stare de 
ruină a vestigiilor arheologice din orice epocă – în acest caz conservarea urmărind doar 
împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările din această categorie sunt cele de reparaţii curente şi 
de întreţinere care nu modifică starea prezentă a unei construcţii. Mai pot fi acceptate în această 
definiţie şi intervenţiile minim necesare pentru punerea în siguranţă a unei clădiri din punct de 
vedere structural, lucrări care în extremă ar putea fi definite drept consolidare. Acestea sunt 
intervenţiile de urgenţă pentru scoaterea din pericol public.” 

Luând în considerare starea de fapt actuală a imobilului sus-menționat și anume: 
1. Casa Simion Gheorghiu este încadrată în clasa 1 de risc seismic, având afișat pe fațadă 

simbolul rotund de culoare roșie. 
2. Ferestrele dinspre latura de Vest a clădirii, cu vedere spre Str. Domnească, au fost sparte de 

către persoane neidentificate și se află în această stare de o perioadă de timp de peste 5 ani, 
fără a fi acoperite cu tablă sau alte materiale uzuale introducerii în stare de conservare a 
clădirii, aceasta fiind supusă intemperiilor. 

3. Zidul dinspre latura de Nord a clădirii precum și ferestrele sunt, de asemenea, absente iar 
interiorul clădirii este afectat astfel de intemperii, fără a fi luată nici o măsură pentru 
conservarea clădirii. 

4. Zidul dinspre latura de Est a clădirii este afectat de vegetație crescută de la baza acestuia, iar 
anvelopanta scărilor s-a prăbușit în ultimii ani. 

5. O parte din acoperișul clădirii este prăbușit fără ca spațiul gol creat să fie acoperit cu o 
prelată de construcții sau alte materiale uzuale introducerii în stare de conservare a clădirii, 
interiorul fiind supus intemperiilor și, mai ales, ploii și ninsorilor. 

6. Ferestrele de la parter nu au fost, în totalitate, sigilate cu tablă, ci doar cu plasă sudată și 
doar o parte dintre acestea, iar intrarea în clădire este deschisă. 

7. Elemente monumentale din fier forjat au fost furate de pe clădire. 



Pag.3 din 45 
 

8. Interiorul clădirii este utilizat pentru depozitarea deșeurilor de toate tipurile și de către 
persoane fără adăpost care petrec noaptea și, uneori, aprind focul pentru a se încălzi. 

9. Precum și luând în considerare multiplele articole de presă și sesizări apărute în spațiul public, 
petițiile și solicitările către Primăria Municipiului Galați de a-și îndeplini obligațiile legale ce îi 
revin și faptul că acestea nu au dus la o reacție de natură să îndrepte neregulile de mai sus, 

Vă solicităm următoarele: 
1. Constatarea încălcării cu rea-voință a articolelor din lege specificate mai sus și altor prevederi 

legale de către proprietarul și, totodată, administratorul clădirii, Primăria Municipiului Galați. 
2. Luarea măsurilor legale ce se impun respectiv sancționarea proprietarului conform legilor 

specificate și altor reglementări. 
3. Obligarea proprietarului, prin mijloacele legale disponibile, la respectarea obligațiilor legale 

ce îi revin, de urgență, înainte de instalarea sezonului rece din acest an, adică:  
 asigurarea urgentă a accesului specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii și Cultelor 

sau de direcțiile pentru cultură și culte și patrimoniul cultural național, în vederea 
constatării spre conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de 
expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență; (art. 36, (1), lit. 
(e) din Legea 422/2001); 

 asigurarea pazei imobilului pentru păstrarea stării de fapt a acestuia și împiedicarea 
degradării ulterioare; 

 introducerea în conservare a acestuia prin:  
 instalarea unei prelate pentru împiedicarea infiltrațiilor prin acoperiș, 
 acoperirea ferestrelor cu tablă și hidroizolarea cu silicon a lufturilor, 
 igienizarea clădirii, 
 blocarea accesului în interiorul clădirii, 
 defrișarea oțetarilor care afectează structura de rezistență și a vegetației 

apărute. 
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În susținerea celor afirmate, anexăm următoarele: 
1. Răspunsul primit din partea Primăriei Galați. 

 

 

 

 

 

Menționăm că, deși Primăria Galați, în răspunsul transmis către Asociația PACT pentru Galați, 
menționează că în anul 2015 ar fi întreprins lucrări de conservare, acest lucru este fals. Autorizația 
de Construcție la care face referire Primăria Galați se referă la construirea unei structuri de protecție 
din lemn, cu rolul de protecție a trecătorilor, pentru eventualitatea căderii de bucăți de tencuială, și 
nicidecum conservarea acesteia. 
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Dealtfel, menționăm că pentru întreprinderea lucrărilor de conservare la care facem referire - și 
anume curățirea clădirii de moloz, defrișarea vegetației care distruge zidurile, acoperirea ferestrelor 
cu tablă și montarea unei prelate de cort impermeabile pe zona unde acoperișul a fost deteriorat 
precum și sigilarea clădirii pentru a împiedica accesul înăuntru, nu este necesară autorizație de 
construire, conform legii nr.50/1991 actualizată, pentru autorizarea lucrărilor de construcții. 

 

2. Imagini prelevate de la fața locului, în data de 8 septembrie 2019. 
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Vă adresăm aceste solicitări în baza prevederilor legale specificate la art. 57, alin. (1): „Contravențiile 
se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural 
național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții Ministerului Culturii și 
Cultelor, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții [...] după caz.” 

Vă rugăm să ne comunicați măsurile întreprinse. 

Asociația Civică PACT pentru Galați este platforma civică și politică locală 
pentru recâștigarea mobilității urbane, regăsirea ethosului local și 

reconectarea orașului nostru la Dunăre. 
Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate. 

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate conform legii 

544/2001 pentru liberul acces la informații de interes public, pe e-

mail, la adresa rezolvam@pactpentrugalati.ro 

PETENT: Asociația Civică PACT pentru Galați 

*** 

mailto:rezolvam@pactpentrugalati.ro

