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HOTĂRÂREA NR. 62 

din 3 aprilie 2014 

 

privind stabilirea unor măsuri în vederea participării Muzeului Judeţean Mureş la 

sesiunea de cereri de proiecte lansată în cadrul Programului PA16/RO12 

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – proiecte mari, parte 

integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)  

2009-2014 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4201/02.04.2014 a Direcţiei Tehnice, solicitarea 

Muzeului Judeţean Mureş nr. 4201/12.03.2014, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru obţinerea de 

finanţare nerambursabilă în cadrul Programului  PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” – proiecte mari,  

Având în vedere prevederile art.91 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. 

(5) lit. „a” pct.4, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă proiectul „Palatul Culturii din Tîrgu Mureş – Reabilitare 

exterioară şi prezentare” (denumit în continuare Proiect) şi a cheltuielilor legate 

de proiect în valoare totală de 5.730.270,78 lei, inclusiv TVA şi depunerea 

acestuia de către Muzeul Judeţean Mureş în vederea obţinerii unei finanţări 

nerambursabile în cadrul Programului „PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural – cerere de proiecte mari”, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European SEE.   
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(2) Descrierea şi bugetul proiectului sunt cuprinse în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă executarea, în cadrul Proiectului, a lucrărilor de intervenţie 

asupra Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, imobil aflat în proprietatea publică a 

judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, conform Proiectului 

tehnic nr. 6621/0/2010. 

Art.3. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor 

financiare necesare implementării Proiectului, în condiţiile rambursării/decontării 

ulterioare a acestor cheltuieli de către Operatorul de Program  - Ministerul 

Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Muzeului Judeţean Mureş şi Direcţiei 

Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri în vederea participării Muzeului Judeţean 

Mureş la sesiunea de cereri de proiecte lansată în cadrul Programului 

PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – 

proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (SEE) 2009-2014 

 

În cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) s-a lansat 

Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural – 

proiecte mari, program care are ca obiective generale protejarea, conservarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural şi natural pentru generaţiile viitoare, precum 

şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. 

În conformitate cu Ghidul solicitantului aferent acestui Program, solicitantul poate 

fi o autoritate publică, instituţie culturală sau arhivele statului. Astfel, Muzeul 

Judeţean Mureş, instituţie de cultură de interes public judeţean subordonată 

Consiliului Judeţean Mureş, intenţionează să depună spre finanţare în cadrul 

Programului mai sus amintit proiectul „Palatul Culturii din Tîrgu Mureş – 

Reabilitare exterioară şi prezentare”. 

Proiectul propus are două componente, prima de reabilitare exterioară care 

vizează executarea lucrărilor de intervenţie asupra clădirii Palatului Culturii din 

Tîrgu Mureş, iar cea de a doua urmăreşte implementarea unei tehnologii menite să 

intensifice percepţia actuală a realităţii prin vizualizarea în timp real a tuturor 

datelor disponibile asupra obiectelor supuse studiului, concept denumit Realitate 

Augumentată. 

Astfel, prima componentă a proiectului urmăreşte respectarea principiilor  

intervenţiei minimale, a menţinerii conceptului structural original, a conservării 

materialului original, precum şi a folosirii materialelor compatibile cu cele 

originale. 

Din această perspectivă, proiectul „Palatul Culturii din Tîrgu Mureş – Reabilitare 

exterioară şi prezentare” este structurat pe mai multe componente respectiv, 

studiul de parament, conservarea-restaurarea elementelor artistice din piatră 

aflate pe faţadele clădirii, cu diferite faze de intervenţie, în speţă intervenţii de 

urgenţă, consolidare preventivă, curăţire, consolidare, completări estetice, 

integrare cromatică, hidrofugarea apei, restaurarea componentelor artistice din 

metal.  

   Nr. 4201/02.04.2014 

   Dosar VI/D/1 
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Prin prisma celor de mai sus, se va avea în vedere o tratare unitară a întregului 

imobil în corelare cu arhitectura originală, soluţiile de reabilitare propuse 

permiţând păstrarea calităţilor arhitecturale şi spaţiale originale, precum şi a 

stării  funcţionale a clădirii.  

În vederea realizării lucrărilor propuse în cadrul proiectului „Palatul Culturii din 

Tîrgu Mureş – reabilitare exterioară şi prezentare” a fost întocmită Documentaţia 

de avizare a lucrărilor de intervenţie cu nr. 6621/2010 elaborată de S.C. Proiect 

S.R.L. 

În ceea ce priveşte a doua componentă a proiectului  uiPalatul Culturii din Tîrgu 

Mureş – reabilitare exterioară şi prezentare”, conceptul de Realitate Augumentată 

facilitează legătura dintre lumea reală fizică cu elemente senzoriale legate de 

calculator, cum ar fi: sunete, imagini, date GPS. Această componentă are 

aplicabilitate în următoarele domenii: artă, arhitectură, turism, „înapoi în timp”, 

divertisment şi educaţie, traducere. 

Pentru realizarea celei de a doua componente a proiectului se intenţionează 

crearea unei aplicaţii pentru iPhone/iPad sau Android care să folosească 

Realitatea Augumentată pentru a oferi vizitatorilor săi mai mult control asupra 

experienței lor, de exemplu, să își planifice în avans vizita sau să împartă cu 

prietenii această experiență, adresându-se tuturor grupelor de vârstă. 

În ceea ce privește tehnologia necesară realizării Realității Augumentate, aceasta  

presupune hardware, afișaje, infopoint-uri cu ecrane tactile, afișaje portabile, 

coduri ”QR” și audio-ghiduri.  

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru acest program, în cazul proiectelor 

implementate de organizaţii de drept public, rata finanţării nerambursabile 

acordate este de maxim 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

De asemenea, în cazul în care instituţia nu recuperează TVA, cheltuiala cu TVA 

nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului.  

Conform bugetului proiectului anexat, valoarea totală a proiectului este de   

5.730.270,78 lei. 

În condiţiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din fonduri 

reprezentând asistenţa financiară în cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul 

Economic European se va face ulterior efectuării acestora, se impune asigurarea 

de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor totale ale proiectului în avans, până la rambursarea 

acestora de către Operatorul de Program (Ministerul Culturii prin Unitatea de 

Management a Proiectului), astfel încât să se asigure implementarea optimă a 

proiectului.  

De asemenea, având în vedere că imobilul asupra căruia urmează să se execute 

lucrările de intervenţie în cadrul Proiectului, în speţă Palatul Culturii din Tîrgu 

Mureş, este proprietatea publică a judeţului Mureş şi se află în administrarea 

solicitantului – Muzeul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Ghidului, 

unul din documentele anexe ale Cererii de finanţare este Acordul proprietarului cu 

privire la realizarea Proiectului.  
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Din această perspectivă, se impune aprobarea de către autoritatea publică 

judeţeană a executării lucrărilor având ca obiect reabilitarea exterioară  a 

Palatului Culturii.  

 

Faţă de cele mai sus arătate, supunem spre aprobare stabilirea unor măsuri în 

vederea participării Muzeului Judeţean Mureş la sesiunea de cereri de proiecte 

lansată în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural – proiecte mari, parte integrantă a Mecanismul 

Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, conform proiectului de 

hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,          DIRECTOR EXECUTIV, 

Ovidiu Dancu              Cătălin Ormenişan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adrian Pleşa 
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