
Clãdiredepatrimoniu
dinGalaþi,readusã
laviaþãcu
fondurieuropene

O
clãdire istoricã

din zona cen-
tralã a munici-
p i u lu i Galaþ i ,
veche de 150 de
ani, ºi-a recãpã-

tat farmecul, dupã ce a fost res-
tauratã cu finanþare europeanã.
Dupã inaugurare clãdirea va de-
veni Casa Artelor ºi va gãzdui di-
verse manifestãri culturale ºi ar-
tistice.

Ionuþ Pucheanu, primarul
muncipiului Galaþi, subliniazã:
"Putem spune cã aceastã clãdire
emblematicã a renãscut dupã
150 de ani, ºi-a redobândit strã-
lucirea de altãdatã ºi a fost reda-
tã comunitãþii, dupã lucrãrile
ample de restaurare pe care
le-am derulat cu fonduri euro-
pene. Dacã pânã nu demult era
o clãdire pe lângã care îþi era
teamã sã ºi treci, de astãzi s-a

transformat într-o casã de care
suntem mândri. Am avut grijã sã
pãstrãm ºi sã restaurãm elemen-
tele de arhitecturã care îi dau
originalitate ºi frumuseþe. Þin
sã-i felicit pe toþi cei implicaþi în
acest proiect de suflet pentru
oraºul nostru, un simbol al patri-
moniului nostru cultural".

La clãdirea de patrimoniu, ve-
che de 150 de ani, s-au executat
lucrãri ample ce au inclus con-

solidarea fundaþiilor ºi a pereþi-
lor, a suprastructurii, înlocuirea
planºeelor de lemn, refacerea
ºarpantei ºi înlocuirea învelitorii,
refacerea luminatorului central,
a instalaþiilor electrice, sanitare
ºi termice, cu asigurarea siste-
melor de climatizare, siguranþã
la foc ºi antiefracþie, refacerea
tencuielilor, înlocuirea pardose-
lii ºi a tâmplãriei exterioare ºi in-
terioare, sistematizarea ºi rea-
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menajarea peisagisticã exterioa-
rã - drumuri de acces, trotuare,
parcare, reamenajare spaþii ver-
zi, amenajarea unui parc cu
fântânã artezianã, refacerea ele-
mentelor decorative distruse -
urnele decorative ºi stema rega-
lã, realizatã din compozit cu
marmurã de Ruºchiþa, de cãtre
sculptorul Ion Bolocan.

"Pentru acest obiectiv im-
portant, Primãria municipiului
Galaþi a atras fonduri europene,
iar valoarea totalã a proiectului
este de 11.167.046 lei cu TVA,
din care valoarea totalã eligibilã
este de 9.597.016,49 lei. Lucrãri-
le au fost executate de cãtre fir-
ma Rovis Lider SRL, având ca
subcontractanþi Inaco Legal
SRL, Helios Security SRL, Pro
Acces Elevator, Stiloterm SRL ºi
Electrosistem, priectant fiind
Arhidesign GS SRL", a anunþat
Primãria Galaþi.

Dupã inaugurare, Noua Casã a
Artelor va gãzdui diverse mani-
festãri culturale ºi artistice.

Reprezentanþii autoritãþii au
precizat: "Primãria municipiului
Galaþi continua, astfel, progra-
mul de modernizare a zonei

strãzii Domneascã, unde se vor
derula multe alte proiecte im-
portante pentru gãlãþeni ce vor
duce în cele din urmã la crearea
unui ansamblu urban deosebit.
Acesta include Teatrul Drama-
tic, care va fi renovat, moderni-
zarea Piaþetei de la Biserica Gre-
acã, amenajarea spaþiului din
imediata apropiere a strãzii Eroi-
lor ce presupune ºi crearea unei
parcãri subterane, reconfigura-
rea parcului unde se aflã Monu-
mentul Eroilor Revoluþiei. Mai
mult, deja a fost depus pentru
finanþare în cadrul PNRR proiec-
tul pentru reabilitarea Palatului
Simion Gheorghiu. Deja a fost
modernizatã strada Domneascã
pe segmentul cuprins între stra-
da Brãilei ºi strada N. Gamulea
(Biserica Greacã), dar ºi Parcul
Mihai Eminescu, Parcul de la
Par fum ul T ei lo r º i P i aþeta
Florilor de Tei".
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Scurt istoric al clãdirii

Proiectatã iniþial ca locuinþã, construcþia
în stil eclectic, cu elemente plastic-decora-
tive de origini neoclasiciste de origini fran-
c ez e , a fo s t î n c h i r i atã î n p er i o ada
1897-1906 pentru sediul Pârcãlãbiei/Pre-
fecturii judeþului Covurlui.

În lungul ºir de proprietari se remarcã
Evstratie Ivan Geshov, care provenea dintr-o
familie puternicã de bancheri ºi negustori

bulgari, iar la momenul moºtenirii imobilu-
lui, era ministru de finanþe al Bulgariei.

Pânã în anul 1948, în imobil a funcþionat
Comandamentul III Teritorial, iar din anul
1949, dupã finele celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, în imobil se instaleazã birourile
ªantierului naþional "Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej".

În 1950, imobilul a fost naþionalizat ºi

transmis Întreprinderii de Locuinþe ºi Loca-
luri apoi a gãzduit Casa Pionierilor. Din anii
'70 ai secolului trecut, imobilul a aparþinut
Întreprinderii de Gospodãrie Locativã Ga-
laþi, gãzduind diverse instituþii de stat, aso-
ciaþii ºi organizaþii sindicale.

Dupã 1990, imobilul (corp principal ºi
anexã) a gãzduit Uniunea Judeþeanã a Sin-
dicatelor Libere ºi alte instituþii ºi asociaþii.

"Pentru acest obiectiv important, Primãria
municipiului Galaþi a atras fonduri europene, iar
valoarea totalã a proiectului este de 11.167.046
lei cu TVA, din care valoarea totalã eligibilã este
de 9.597.016,49 lei. Lucrãrile au fost executate de
cãtre firma Rovis Lider SRL, având ca
subcontractanþi Inaco Legal SRL, Helios Security
SRL, Pro Acces Elevator, Stiloterm SRL ºi
Electrosistem, priectant fiind Arhidesign GS SRL",
a anunþat Primãria Galaþi.


