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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 142 

din  29.04.2020 
 

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici   pentru obiectivul 

„Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han,  

sf. sec.  XVIII - înc. sec. XIX” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 85/06.03.2020; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

29.04.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48161/06.03.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 48164/06.03.2020 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

 Având în vedere avizul Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului;  

Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 7 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Punerea în valoare 

a monumentului istoric Poarta Han, sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX”, având principalii 

indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

        Art. 3 – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.       

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 
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Anexa la HCL nr. 142/29.04.2020 

 

Privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici   pentru obiectivul 

„PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC POARTA HAN, 

SF.SEC.XVIII-INC.SEC.XIX” 

 

Monumentul istoric POARTA HAN, SF.SEC.XVIII-INC.SEC.XIX, clasat cu cod LMI 

GL-II-m-B-03039  este amplasat in Municipiul Galați , Strada Egalității, Nr. 16, pe 

teren proprietatea publică a Municipiului Galați, cu drept de proprietate înscris în CF 

nr.127204.  

Municipiul Galați dorește punerea în valoare a monumentului istoric prin 

protejarea si conservarea vestigiilor arheologice reprezentând o parte din zidurile 

hanului turcesc și realizarea unui parc arheologic.  

Pana in prezent a fost realizata cercetarea arheologica, în urma căreia au fost 

aduse la lumina vestigiile arheologice.  

 

Se propun următoarele obiective de interventie pentru reabilitarea și punerea in 

valoare a sitului arheologic: 

Decaparea integrala a tuturor tencuielilor existente pe zidarie si elementele de 

consolidare din b.a. executate in 1984; 

Demolarea platformei perimetrale din beton in grosime de 30-35 cm turnate peste 

pavajul original adiacent monumentului; 

Executarea unui esafodaj, din lemn sau metal, care sa sustina arcul boltii accesului 

principal si al usii adiacente, alcatuit asfel incat sa permita lucrarile de interventii 

necesare la elementele sustinute si la cele adiacente – structurale,ornamentale sau de 

arhitectura; 

repararea zidăriei originale prin:  

□ eliminarea și înlocuirea cărămizilor fisurate, crăpate, măcinate, dislocate;  

□ injectarea fisurilor și crăpăturilor ≤5 mm prin injectarea cu mortar roman;  

□ repararea, daca este cazul, a crăpăturilor mai mari prin armare cu OB, plase 

sudate, inclusiv ancorarea cu conectori metalici;  

□ repararea cavernelor prin curățarea și eliminarea cărămizilor compromise si a 

celorlalte impurități din zona, adâncirea rosturilor, executarea de ștrepi de racordare 

la fiecare rând, refacerea zidăriei cu mortar roman concomitent cu ancorarea 
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cărămizilor cu conectori si ancore metalice si montarea, daca este cazul, de țevi din 

PVC pentru injectarea ulterioara cu mortar roman fluidizat;  

□ rostuirea zidăriei cu umplerea rosturilor dacă ramâne aparentă, sau adâncirea 

acestora (3-4cm) pentru ancorarea tencuielilor. 

□ se va repara arcul din zidărie avariat, de la partea superioara a boltii porții 

principale, prin masuri specifice stabilite in detaliile din etapele următoare de 

proiectare;  

□ se va repara sau reface, funcție de starea reala de fapt găsită după decaparea 

tencuielilor, buiandrugul din zidărie de peste cel din b.a. de la ușa secundară;  

□ se vor repara si reface la forma si dimensiunile originale cele 5 turnulețe de la 

partea superioară a monumentului;  

□ executarea, conform soluțiilor prevăzute de arhitect, la partea inferioara a 

zidului, sub nivelul de calcare original, a unei hidroizolații chimice care să asigure o 

bariera impotriva migrării apelor freatice prin capilaritate; 

repararea elementelor din beton armat de consolidare executate anterior, stâlpi, 

arc acces principal si buiandrug ușa, prin:  

□ eliminarea prin spargere manuala cu dalta si ciocanul, sau cu unelte care nu 

produc șocuri și vibrații, a betonului de slaba calitate compromis, exfoliat, desprins de 

armatura, coșcovit;  

□ verificarea armaturilor fără acoperire, curățarea de rugină cu peria de sârmă, 

stabilirea gradului de corodare care va indica daca acestea se pot păstra sau trebuie 

sa fie înlocuite;  

□ repararea fisurilor si crăpăturilor prin injectare cu rășini epoxidice;  

□ repararea segregărilor, a zonelor din care s-a îndepărtat betonul degradat, a 

celor in care va trebui înlocuită armatura total compromisă si a cavernelor, conform 

tehnologiilor si detaliilor ce urmează a fi întocmite in fazele următoare de proiectare.  

refacerea trotuarelor și a pavajului adiacente construcției, cu materialele si 

alcătuirea originală, concomitent cu refacerea planului general care sa asigure 

protectia constructiei prin indepartarea eficientă a apelor din intemperii de zona 

adiacentă fundațiilor. 

Instalații electrice de iluminat și forță; 

Sistem de alarmă împotriva efracției; 

Sistem de supraveghere video; sistem contol – acces; 

Sistem rețea voce – date; 

Instalație sonorizare. 
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PRINCIPALII  INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 2.745.991,80  lei  

Din care  C+M          :     1.785.684,73 lei 

Capacităţi : - suprafata teren -  1.070  mp 

                   - construcție de protecție zidărie originală han – 127 mp 

                   - poatra han – 14 mp 

       - pietonal : Structură metalică cu scânduri de lemn  – 70 mp 

     - pavaj piatră cubică, granit – 105 mp 

     - pavaj curte interioară piatră de râu – 68,20 mp 

 

Durata de realizare a investiției: 12 luni 

Sursa de finantare:  buget local/bugetul de stat/fonduri europene/împrumut. 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

 

 

Președinte de ședință, 
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