
  
           ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL GALAŢI 

H O T Ă R Â R E A nr. 688 
din 19 12 2003 

 
privind: aprobarea lucrărilor de conservare pentru monumente istorice,  de artă şi 

comemorative 
 

 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 319 006/16 12 2003; 

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi  
şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii publice; 

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia; 

Având în vedere prevederile art.38., alin.2, lit.”f” şi “r” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1 – Se aprobă lucrările de conservare pentru monumente istorice,  de artă şi  
comemorative, prevăzute în  lista anexată care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Monumentele din listă aparţin domeniului public al municipiului Gallaţi. 
 
Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 

 hotărâri. 
             
 
              Preşedinte de şedinţă 

Popa Florin  
                             

                                  Contrasemnează 
                                                                                                        Secretarul municipiului Galaţi 

                         Grigore Matei 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA  
la HCL nr. 688/19 12 2003 
 
 
 

Nr. crt. Denumire monument Descrierea lucrărilor ce trebuie executate 
1.  Lapidarium Reparaţii, completarea cu placi de marmura, 

şlefuirea plăcilor de marmura neagra si a 
soclului placat cu marmura 

2.  In memoriam Necesita vopsire cu argintiu (cca. 5kg) 
3.  Vesmânt Necesita vopsire cu albastru - argintiu (cca. 

15kg albastru si 3kg argintiu) 
4.  Concertul Necesita restaurare soclu, curatire monument 

si reamenajare peisagistica 
5.  Pasarea apelor Necesita reparaţii si refacerea soclurilor 
6.  Narcis Se propune reamplasarea monumentului sau 

demolarea spatiilor comerciale 
7.  Victorie Zona in care este amplasata lucrarea necesita 

o amenajare peisagistica 
8.  Monumentul ostaşilor romani 

din Războiul de independenta 
Lucrarea necesita restaurare după proiect si 
deviz. 

9.  Monumentul Eroilor revoluţiei 
din Decembrie 1986 

Este necesara completarea cu placi de 
marmura ce lipsesc de pe soclu si trepte 

10.  Monumentul ostaşului din 
Primul Război Mondial 

Lucrarea necesita restaurare după proiect si 
deviz. 

11.  Monumentul Flori de gheata 
1988 

Sculptura realizata din fibra de sticla, 
nefinalizata 

12.  Avântul Amenajare spaţiu, placi disparate 
13.  Castrul roman de la Tirighina 

Barbosi 
Împrejmuire si demolarea construcţiilor de la 
piciorul castrului 

14.  Necropola romana din cartierul 
Dunărea  

Amenajare peisagistica 

15.  Cavoul roman cu pictura (sec 
IV) 

Proiect de reabilitare 

16.  Fortificaţia de pamant din 
cartierul Dunărea 

Protejarea si marcarea 

17.  Arta monumentala de la 
blocurile A din cartier Ţiglina I 

Amenajare spaţiu, placi disparate 

18.  Arta plastica din Complexul 
Comercial Ţiglina I 

Amenajare spaţiu, placi disparate 

19.  Arta plastica din Complexul 
Comercial Tiglina II 

Amenajare spatia, placi disparate 

20.  Monumente si ansambluri de 
arta plastica (busturi, statui) 

Lucrarea necesita restaurare după proiect si 
deviz. 

 
 

Preşedinte de şedinţă 
Popa Florin 
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