ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Reparaţie capitală acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară la clădirea
Muzeul de Artă Ploieşti”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul Bogdan
Andrei Toader şi Raportul nr. 13.575/15.07.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare
Externă prin care se propune pregătirea şi promovarea proiectului „Reparaţie capitală
acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară la clădirea Muzeul de Artă Ploieşti”, de către
Consiliul Judeţean Prahova;
- Adresa Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” nr.
1244/15.07.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 13.568/15.07.2016.
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi art.97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă pregătirea şi promovarea proiectului „Reparaţie capitală acoperiş,
faţadă şi tâmplărie exterioară la cladirea Muzeul de Artă Ploieşti”, de către Consiliul
Judeţean Prahova, în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 5 “Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de
investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel
Ploieşti, 20 jul 2016
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Reparaţie capitală acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară la cladirea Muzeul de
Artă Ploieşti”
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Imbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Prioritatea de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”, are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii
locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii
culturale .
Prin intermediul acestei priorităţi de investiţie vor fi sprijinite următoarele tipuri de
activităţi specifice:
a. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
b. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
c. Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
d. Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurant, inclusiv
digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.
Solicitanti eligibili sunt si Unitatile Administrativ-Teritoriale definite conform
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se vor finanţa obiectivele care sunt incluse în
patrimonial cultural naţional şi local, monumente istorice aflate în grupa A si grupa B în
lista monumentelor istorice.
Astfel, s-a identificat oportunitatea reabilitării clădirii Muzeului de Artă Ploieşti,
respectiv reparaţia capitală a acoperişului, a faţadei şi a tâmplăriei exterioare a clădirii, de
către Consiliul Judeţean Prahova. Activităţile propuse a se realiza prin acest proiect se
încadrează în priorităţile axei mai sus menţionată, clădirea fiind inclusă în patrimoniul
cultural naţional/judeţean.
Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader
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DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind pregătirea si promovarea proiectului

„Reparaţie capitală acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară la clădirea Muzeul de
Artă Ploieşti”
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 “Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, are ca obiectiv
specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului
cultural şi a identităţii culturale .
Prin intermediul acestei priorităţi de investiţie vor fi sprijinite următoarele tipuri de activităţi
specifice:
a. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
b. Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare,
siguranţă la foc, antiefracţie);
c. Dotări pentru expunerea şi protectia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
d. Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia, în cadrul proiectului.
Solicitanţi eligibili sunt şi Unităţile Administrativ-Teritoriale definite conform Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se vor finanţa obiectivele care sunt incluse în patrimoniul cultural
naţional şi local, monumente istorice aflate în grupa A şi grupa B în lista monumentelor istorice.
Astfel, s-a identificat de către Muzeul Judeţean de Artă Prahova (prin adresa nr. 1244/15.07.2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 13.568/15.07.2016.), oportunitatea reabilitării Muzeului
de Artă Ploieşti – situat pe Bulevardul Independenţei nr.1, cod PH-II-m-A-16267, fiind, de asemenea,
parte din rezervaţia de arhitectură (PH-II-s-B-16266) ce cuprinde zona Bulevardului Independenţei.
Clădirea a fost construită în perioada 1880-1885, ca reşedinţă particulară a omului politic şi
bancherului ploieştean Ghiţă Ionescu. În timpul exploatării, construcţia a fost afectată de cutremurele din
anul 1940 şi 1977 şi a fost consolidată în perioada 1994-1997. Din cauza vechimii, au apărut probleme
majore în ceea ce priveşte acoperişul, faţadele şi tâmplăria construcţiei.
Muzeul de Artă Ploieşti îşi are originea în Pinacoteca Municipiului Ploieşti, înfiinţată în anul 1931
în urma eforturilor unui grup de intelectuali ploieşteni (Ion Ionescu-Quintus, Toma T. Socolescu,
Dimitrie Munteanu-Râmnic şi alţii). Muzeul este găzduit în “Casa Ghiţă Ionescu”, azi Muzeul Judeţean
de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus”, monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice din
anul 2010.
Documentaţia aferentă acestui proiect, respectiv D.A.L.I, D.T.A.C. şi P.T. a fost depusă la
Ministerul Culturii şi este în curs de aprobare.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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