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Continuă lucrările de reabilitare a Palatului Culturii 
 

Proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”, cod MySMIS 116264, finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), este implementat de către Județul Mureș. Autoritatea de 
Management al POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), 
iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru). Proiectul are o 
valoare totală de 10.918.428,75 lei, din care 6.076.895,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, 
termenul de finalizare a acestuia fiind 31.12.2023. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii, 
valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potenţialului turistic şi cultural, şi implicit creşterea 
numărului de vizitatori cu 6%. 

În cadrul proiectului, Județul Mureș a încheiat un contract având ca obiect realizarea proiectului tehnic şi 
execuţia lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii. În cadrul acestui contract a fost realizat proiectul 
tehnic și a fost finalizată reabilitarea orgii din Sala de concerte, însă având în vedere întârzierile majore în 
executarea celorlalte categorii de lucrări, contractul a fost reziliat. 

În vederea finalizării lucrărilor, a fost încheiat un nou contract de execuție cu SC Lukács Alpin’s SRL, iar 
începând cu data de 29 aprilie 2022 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. 

Principalele lucrări care se vor executa sunt: 

 Reparaţii exterioare: 

 finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la soclu gard; 

 restaurare piese decorative metalice; 

 reparaţii elemente exterioare din piatră; 

 inscripţii metalice pe faţadă; 

 reparaţii instalaţii electrice exterioare. 

 Reparaţii interioare: 

 reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană; 

 reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare; 

 recondiţionarea picturilor pe pânză; 

 recondiţionarea lambriurilor şi pardoselilor. 
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