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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  148 

din  29.04.2020 

 

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul „Punerea în valoare 

a sitului arheologic Cavoul roman” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 179/01.04.2020 
 

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

29.04.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63422/01.04.2020 al inițiatorului - 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63423/01.04.2020 al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului Galați; 

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 dispoziţiile  art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



________________________________________________________________________________
HCL nr. 148/2020 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

sitului arheologic Cavoul roman”, având principalii indicatori tehnico-economici 

prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 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 148/29.04.2020 

 

PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN 

 

Monumentul istoric CAVOUL ROMAN, clasat cu cod LMI GL-I-m-B-02973  este 

amplasat in Municipiul Galați, Cartier Dunărea, Bulevardul Oțelarilor, pe teren 

proprietatea publică a Municipiului Galați.  

Municipiul Galați dorește punerea în valoare a monumentului istoric prin protejarea si 

conservarea vestigiilor arheologice și realizarea unui parc arheologic.  

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

lumina vestigiile arheologice.  

 

Prin proiect se propun următoarele intervenții pentru conservarea, protecția  și punerea 

in valoare a sitului arheologic: 

- desfacerea zonelor de zidărie cu pietre degradate prin fisurare, crăpare, măcinare 

sau dislocare și repararea folosindu-se același tip de piatră și mortar roman ca 

liant; 

- injectarea fisurilor și crăpăturilor din masivele de zidărie rămase cu mortar 

roman fluidizat folosit special pentru restaurarea și consolidarea structurilor 

istorice; 

- rețeserea zonelor degradate și refacerea zonelor desfăcute cu folosirea unor pietre 

similare celor existente în sit; 

- executarea la nivelul superior actual al cotei ruinelor a unui strat separator de 5-6 

cm din mortat roman cu rolul de marcare a stării de fapt și completarea zidăriei 

pentru aducerea ei la un nivel orizontal cu același tip de piatră și mortar; 

- realizarea unui strat de protecție la partea superioară a zidăriei refăcute; 

- executarea unei cupole semisferice supraterane din beton armat prevăzută cu 

luminatoare și acoperită cu pământ înierbat, care va acoperi necropola 

identificată de săpăturile arheologice; 

- amenajarea în interiorul cupolei a unei pasarele metalice perimetrale care să 

dirijeze fluxul vizitatorilor; 

- amenajare spații anexe: centrală termică, grupuri sanitare, spașii depozitare, 

vestiare); 
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- Amenajări exterioare – parc arheologic, căi de acces, gradane pentru evenimente 

în aer liber; 

- Instalații sanitare; 

- Instalații de încălzire, ventilație, de tratare a aerului; 

- Instalații electrice; 

- Instalații de detecție și semnalizare incendiu; 

- Sistem de alarmare împotriva efracției; 

- Sistem rețea structurată voce-date și sitem distribuție semnal CATV; 

- Instalație sistem de sonorizare; 

 

PRINCIPALII  INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției:  9.670.273,48  lei  

Din care  C+M:                              5.465.702,16 lei 

 

Capacităţi: -   Suprafață teren :  3.178,00  mp; 

- Muzeul de sit : Ac=590 mp; 

- Gradene : Ac=131 mp; 

- Spații verzi = 1.123 mp; 

- Alei pietonale, placaje = 1.334 mp; 

- Suprafața cavoului roman = 58,50 mp. 

 

 

Durata de realizare a investiției: 18 luni 

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

 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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