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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
  

H O T Ă R Â R E A  nr.  510  

din  21.11.2019 
 

pentru modificarea H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina 

Barboși”, cu modificările și completările ulterioare 
 

Iniţiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 561/12.11.2019 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

21.11.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1348761/12.11.2019, al iniţiatorului - 

Consilier Local, Cristian-Sorin Enache; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1348764/12.11.2019, al Direcţiei 

Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

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

şi privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” şi art. 9 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” alin. (4), lit. „d” din 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexa la H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși”, 

cu modificările și completările ulterioare, se  modifică și va avea cuprinsul prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – 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. 510/21.11.2019 

 

Punerea în valoare  a sitului arheologic Tirighina Barboși 

 

Situl arheologic Barboși, este înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2010 a 

județului Galați  la pozițiile 9-12 având indicativul GL- I-s -A -02971 (monument istoric de 

importanță națională.). În zona relativ centrală a acestui sit aheologic de importanță 

națională cuprinzind dealul Tirighina  cu urmele davei si a  Castellum roman, o portiune 

a laturii mari a Castrului roman (la nord vest de dealul  Tirighina), precum si o mica 

parte a așezarii deschise dacice si a necropolei romane (la vest si la sud de dealul 

Tirighina), se vor desfășura interventii de conservare-restaurare și valorificare a 

vestigiilor arheologice,construcții noi-muzeu, punct de informare, construcții de protecție, 

amenajări exterioare. 

Pentru prezentul proiect se va solicita finantare europeana  în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Conservarea, protectia si valorificarea 

durabila a patrimoniului  cultural, Prioritatea de investitii 5.1-Conservarea, protectia, 

promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural cultural.   

 

Se propun următoarele obiective de intervenție pentru reabilitarea și punerea in 

valoare a sitului arheologic: 

a) Lucrări de arhitectură si rezistență: 

-punct de informare-prezentare 

-construcție muzeu (P+1) 

-amenajare lapidarium (la parter) 

-amenajare zona accesului carosabil  și a zonei de parcare  

-amenajare alei înierbate 

-realizare acces în clădiri de pe taluzul de pamânt prin intermediul  unor trepte din 

bârne de lemn aflate in conexiune  cu o pasarelă metalică  la cota nivelului de călcare în 

clădirile propuse ; pentru persoanele cu dizabilități se va prevedea  un acces cu un lift-o 

platformă hidraulică  cu închideri din sticlă, iar legatura dintre cele două corpuri  se va 

realiza printr-o pasarelă descoperită, din zona de expoziție a muzeului în zona de punct 

de informare și prezentare a sitului; 
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-pentru zona Castelum se vor realiza două accese pe alei  cu vegetație  

-realizare împrejmuire  pentru protejarea sitului 

   b. Lucrări de instalaţii electrice: 

-instalatii electrice interioare de iluminat normal  si de siguranță; 

-instalatii electrice pentru sistemul de încălzire-racire (panouri radiante, 

ventiloconvectoare, recuperatoare de cladură 

-instalații de legare la pământ 

-instalații de paratrăsnet 

-instalații electrice exterioare 

-instalații curenți slabi 

c. Lucrări de instalaţii hidroedilitare:  

- realizare puț forat 

-bransamente ce se va realiza din tuburi PEID Ø110,respectiv  Ø 40-25mm 

-racorduri de la clădiri din PVC-KGØ110mm-SN4,pana la primele camine de 

vizitare. 

d. Instalații sanitare: 

-instalatii interioare  de alimentare cu apa rece si caldă pentru consum menajer 

-instalatii interioare de canalizare menajeră 

-dotare cu obiecte sanitare 

e. Sistem de ventilații 

f. Lucrari de sistematizare verticala 

-lucrări de sistematizare pe verticală a terenului acces rutier, spaţii de parcare, 

platforme funcţionale. 

Principalii indicatori tehnico-economici stabiliți de proiectant  sunt: 

 

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Valoarea totală a investiției: 19.668.481,82  lei  

Din care  C+M:                            16.084.521,27 lei 

Capacităţi : - suprafata teren -  29.927 mp 

      - alei, alee acces, ramblee, pavaje – 2.767 mp mp 

    - constructii muzeu si punct informare , P+1 – Sc = 613,90 mp; 

Sd=1.273,10 mp. 

    - bănci din metal pe taluz natural 
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    - plantații pomi 

     

Durata de realizare a investiției: 24  luni 

Sursa de finanțare:  buget local , bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile 

Anexăm Devizul general al acestui proiect. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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