
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 63  
din 3 aprilie 2014 

 
privind aprobarea proiectului „Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.5.476/02.04.2014 a Direcţiei Dezvoltare Regională 

Implementare Proiecte privind aprobarea proiectului „Digitizarea şi inventarierea 

arhivei tehnice” şi a cheltuielilor legate de proiect, precum și avizele comisiilor de 

specialitate,  

Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului din 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,  

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.”b” şi ”c”, respectiv art.97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice” şi a 

cheltuielilor legate de proiect în valoare totală de 3.208.287 lei, inclusiv TVA, 

conform Anexei nr.1 şi depunerea acestuia 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.   

Art.2. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare 

necesare implementării optime a Proiectului în condiţiile rambursării/ decontării 

ulterioare a cheltuielilor de către Operatorul de Program  - Ministerul Culturii prin 

Unitatea de Management a Proiectului. 

Art.3. (1) Se aprobă digitizarea fondului arhivistic menţionat în proiect  şi 

comunicarea publică a acestuia în condiţiile legii. 

  (2) Se asumă utilizarea standardului bazei de date europeana.eu şi 

introducerea materialelor digitizate în cadrul proiectului menţionat la art.1, în 

această bază de date.  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp


 

 

Art.4. Se aprobă alocarea pentru implementarea proiectului menţionat la art.1 a 3 

(trei) spaţii de birouri şi unuia pentru arhivă, în imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. 

Primăriei, nr.2, identificat în Anexa nr.2, de la data depunerii proiectului şi pentru o 

perioadă de minim 5 ani după încheierea acestuia.  

Art.5. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte şi Direcţia Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare 

Proiecte şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism. 

 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                             Contrasemnează 

                                                                  SECRETAR  

                    Paul Cosma 
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Nr.5.476/02.04.2014 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea 
proiectului „Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 
  

 

Consiliul Judeţean Mureş intenţionează să depună spre finanţare proiectul 

„Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice” 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. 

Obiectivul acestui proiect îl constituie digitizarea arhivei tehnice preluate de la 

fostul Institut Judeţean de Proiectare,  crearea bazei de date aferente, punerea la 

dispoziţia publicului a rezultatelor acestei activităţi, şi crearea condiţiilor optime de 

arhivare ulterioară.  

În conformitate cu prevederile art.34, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş preia şi gestionează din 

patrimoniul societăţii comerciale înfiinţate pe structura fostului Institut Judeţean de 

Proiectare, studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea 

investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, 

precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte 

de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau 

a altor instituţii ale statului.  

Studiile şi documentaţiile menţionate reprezintă exemplarul-martor compus din 

piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, breviare de 

calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate. Aceste arhive se 

gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene, inventarierea lor efectuându-

se de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene. 

Conform celor de mai sus, prin Hotărârea nr.12/29 ianuarie 2004, Consiliul Judeţean 

Mureş aprobă constituirea Comisiei de inventariere şi preluare a studiilor şi 

documentaţiilor proprietatea judeţului, de la S.C.PROIECT S.A., fostul Institut  de 

Proiectare Judeţean, până la data prezentei procesul de inventariere nefiind 

finalizat. Având în vedere că documentele tehnice indicate datează începând din 

anul 1957, multe dintre ele sunt într-o stare continuă de degradare, datorită 

condiţiilor improprii de depozitare.   

Prezentul proiect doreşte să elimine aspectele de mai sus, prin digitizarea şi 

inventarierea acestei arhive, depozitarea şi conservarea optimă a acesteia, precum şi  
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punerea la dispoziţia cercetătorilor, proiectanţilor, arhitecţilor, arheologilor, 

studenţilor, populaţiei şi chiar a turiştilor a bazei de date create. 

Proiectul este conceput a se derula pe o perioadă de 20 luni, având ca principale 

activităţi: 

- achiziţionarea a două echipamente care vor permite digitizarea planşelor de mari 

dimensiuni şi două echipamente mici de scanare, necesare digitizării documentelor 

de mai mici dimensiuni; 

- contractarea unei firme care va realiza activitatea de digitizare, Consiliul Judeţean 

Mureş neavând personal specializat pentru realizarea acesteia;  

- amenajarea spaţiului de depozitare şi conservare a arhivei tehnice digitizate; 

- instruirea personalului Consiliului Judeţean Mureş care va continua digitizarea 

documentelor create în perioada actuală şi va gestiona  baza de date nou creată, 

ulterior implementării proiectului; asigurarea expertizei tehnice necesare pentru 

manipularea, depozitarea şi conservarea documentelor digitizate; 

- crearea bazei de date şi punerea la dispoziţia publicului a acesteia.  

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. În cazul de faţă, bugetul 

proiectului cuprinde costurile unitare şi totale cu TVA inclus, încadrate la categoria 

cheltuieli eligibile.  

Conform bugetului proiectului anexat, valoarea totală a investiţiei propusă prin 

prezentul proiect este de 3.208.287 lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 

3.208.287 lei. Consiliul Judeţean Mureş va asigura sumele pentru acoperirea 

cheltuielilor totale ale proiectului în avans, până la rambursarea cheltuielilor de 

către Operatorul de Program (Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a 

Proiectului), astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului.  

Având în vedere calitatea de proiect pilot în domeniu pentru Consiliul Judeţean 

Mureş, în implementarea acestuia va fi angrenat şi un expert arhivistic, numit de 

Arhivele Naţionale a României, după semnarea contractului de finanţare.   

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării proiectul „Digitizarea şi 
inventarierea arhivei tehnice” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

              PREŞEDINTE,                                                 DIRECTOR, 

             Ciprian Dobre                                              Valer Băţaga 
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