
HOTĂRÂRE privind 
INCLUDEREA MONUMENTULUI ISTORIC CASA SIMION GHEORGHIU PE LISTA DE 

INVESTIȚII A MUNICIPIULUI GALAȚI PENTRU ANUL 2020 
  

Având în vedere dispozițiile art. 247 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Având în vedere lista de susținători înregistrată sub nr. /anexată prezentei, 

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului proiectului, PACT pentru GALAȚI, 

Având în vedere clasarea în Lista monumentelor istorice din 2015 a clădirii aflate la adresa din 

Galați, str. Domnească nr. 24, județ Galați – Casa Simion Gheorghiu, la poziția 109, cod GL- II – 

m-B-03011, clădire cu regim juridic de monument istoric aflată în proprietatea Municipiului Galați 

și în administrarea Primăriei Municipiului Galați, 

Având în vedere dispozițiile art. 36 și următoarele din Legea nr. 422/2001 privind monumentele 

istorice, 

Având în vedere dispozițiile art. 129 și următoarele din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul Local al Municipiului Galați adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Aprobă includerea pe lista de investiții/modificarea listei de investiții  prin includerea 

monumentului istoric CASA SIMION GHEORGHIU pe lista de investiții a Consiliului Local Galați 

pentru anul 2020, clădire aflată la adresa din Galați, str. Domnească nr. 24, județ Galați, clasată 

în Lista monumentelor istorice din 2015, la poziția 109, cod GL- II – m-B-03011, proprietatea 

Municipiului Galați. 

Art. 2 Aprobă termenul pentru prezentarea documentației de reabilitare a clădirii, adică indicatori 

tehnico-economici, studiu de fezabilitate, proiect de reabilitare, autorizație de construire, caiet de 

sarcini și orice alte documente necesare demarării lucrărilor de reabilitare, luna iunie 2020. 

Art. 3 Sursa de finanțare pentru emiterea documentelor prevăzute la art. 2, precum și pentu 

executarea lucrărilor va fi bugetul local al municipiului Galați. 

Art. 4 Destinația clădirii după reabilitare se va stabili prin consultare publică în conformitate cu 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

Art. 5 Primarul Municipiului Galați va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

intermediul compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Galați. 


