
EXPUNERE DE MOTIVE 
Palatul Simion Gheorghiu este un simbol al Galațiului, lăsat în paragină, în proprietatea 

Municipiului Galați și în administrarea Primăriei. Reabilitarea acestuia se poate face cu bani de 

care Primăria Municipiului Galați dispune. În același timp, prioritățile Primăriei sunt cu totul altele: 

talcioc, beculețe, birouri ale birocraților cu lifturi panoramice, fântâni arteziene, tăieri de copaci, 

betonarea parcurilor și alte cheltuieli inutile. 

Construită în 1925 de Simion Gheorghiu, înalt funcționar la Uzina de Gaz din Galați și 

director al Băncii Galaților, clădirea este reprezentativă pentru arhitectura epocii și, din acest 

motiv, a fost inclusă pe Lista Monumentelor Istorice încă din 1992. Fiind prevăzută cu subsol și 

parter comercial, clădirea a găzduit de-a lungul timpului Braseria Palace, Gioconda, Drogheria 

Florența, Restaurantul Universității, frizeria Ciufulici, filiala monarhistă Galați, Clubul San Marco, 

Agenția teatrală, agenția de publicitate Viața liberă. Atât amplasamentul său în zona istorică a 

străzii Domnească, precum și calitățile plastice ale fațadei fac din această clădire un reper pentru 

gălățeni și justifică încadrarea sa în patrimoniul istoric al municipiului Galați.    

Până azi, doi primari ai Galațiului au încercat să o dărâme din temelii, solicitând, în două 

rânduri, declasarea ca monument istoric, în vederea demolării. Ministerul Culturii a refuzat, de 

fiecare dată, acest lucru și a confirmat valoarea de patrimoniu a acesteia. Următoarele două 

administrații nu au mai avut nicio tentativă de distrugere, dar nu au luat nicio altă măsură pentru 

conservarea și reabilitarea acestui monument valoros, invocând diverse justificări juridice pentru 

lipsa de acțiune, de aceea, în ultimii zece ani, clădirea s-a degradat și a fost jefuită constant. 

Pe lângă faptul că este o obligație legală, reabilitarea Palatului Simion Gheorghiu 

reprezintă o oportunitate de reînviere a zonei istorice gălățene, de înființare a unui spațiu al 

creativității, artei, educației pentru copiii noștri, al firmelor start-up, al antreprenoriatului, un hub 

al comunității noastre, administrat chiar de către comunitate, cât și o reînviere a unui ethos local 

pierdut. 

Cerem reabilitarea urgentă și completă a Palatului Simion Gheorghiu cu ajutorul fondurilor 

publice care vor fi alocate imediat, prin hotărâre de Consiliu Local. Solicităm acest lucru în calitate 

de cetățeni, întreprinzători, părinți, contribuabili, plătitori de taxe și impozite, votanți și facem acest 

lucru în mod reprezentativ, prezentând o listă de semnături de susținere a acestei inițiative. 

Doar împreună salvăm Palatul Simion Gheorghiu! 


