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Galaţi, 26 octombrie 2021

Consiliul Judeţean Galaţi anunţă Închiderea proiectului
«Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea În valoare a Casei

Memoriale "Costache Negri"»

Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Galati, În calitate de beneficiar, anuntă, , ,
Închiderea proiectului Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea
În valoare a Casei Memoriale "Costache Negri", contractul de finanţare fiind semnat cu
Institutul Naţional al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), În cadrul
subprogramului "Proiectare - elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii

asupra monumentelor istorice".

Proiectul a fost semnat În data de 10.05.2021 şi implementat de UAT Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi Împreună cu UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al
Comunei Costache Negri şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Bugetul total al proiectului a fost de 152.900,00 lei din care 137.300,00 lei finanţare

nerambursabilă şi 15.600,00 lei contribuţia proprie a UAT Judeţul Galaţi.

Proiectul a avut drept scop elaborarea atât a documentaţiilor tehnico-economice pentru
toate fazele de proiectare ca primă etapă a investiţiei de consolidare, restaurare,
reabilitare şi punere În valoare a monumentului istoric Casa Memorială "Costache Negri",
cât şi a unui plan de revitalizare şi promovare a obiectivului istoric cu sprijinul şi În baza
nevoilor identificate la nivelul comunităţii locale din judeţul Galaţi şi În special din
comuna Costache Negri.

La evenimentul de Închidere a proiectului vor participa reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Galaţi, ai partenerilor - UAT Comuna Costache Negri, Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea"din Galaţi, ai finanţatorului, precum şi mass-media locală şi regională.

Evenimentul va avea loc În data de 27 octombrie 2021, ora 11:00, În Sala Mare a
Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea
corespunzătoarea participanţilor cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Laura - Delia
Angheluţă, manager de proiect, director executiv În cadrul Direcţiei de Dezvoltare
Regională, Consiliul Judeţean Galaţi, telefon: 0236-302536, e-mail: ddr@cjgalati.ro.


