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HOTĂRÂREA NR.57 

din 21 aprilie 2016 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind 
administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.7716/14.04.2016 a Direcţiei Economice din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", „c” şi "d", respectiv alin.(4) 
lit."a" din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea 

Palatului Culturii din Tîrgu Mureş se modifică după cum urmează:  

1. Alin.(2) al art.4 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

„(2) Instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş pot utiliza 

gratuit sălile de spectacole, în funcţie de programul comunicat de Muzeul Judeţean 

Mureş, anual şi la începutul fiecărei luni. În aceleaşi condiţii, de patru ori pe an, pot 

utiliza sălile de spectacole partidele politice, organizațiile asimilate acestora, 

Instituţia Prefectului şi Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş.”  

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Muzeul Judeţean Mureş şi Direcţia 

Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Ciprian Dobre            SECRETAR 

                              Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot183_2013.htm#exp
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Nr.7716/14.04.2016 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind 
administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş 

 

Palatul Culturii din Tîrgu Mureş face parte din patrimoniul public judeţean şi este 
administrat de Muzeul Judeţean Mureş, instituţie de cultură subordonată Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului 
Culturii din Tîrgu Mureş a fost reglementat modul în care este administrat şi gestionat 
imobilul în cauză, stabilindu-se şi modul de utilizare a sălilor de spectacole aşa cum 
este prevăzut la art. 4 al Hotărârii. 

În sălile de spectacole ale Palatului Culturii din Tîrgu Mureş se desfăşoară cu prioritate 
evenimente culturale ale instituţiilor de cultură subordonate autorităţii publice 
judeţene, dar şi diverse activităţi culturale ale unor organizaţii, fundaţii sau asociaţii. 

În acelaşi timp, sălile de spectacole au fost solicitate şi pentru unele activităţi ale 
partidelor politice, Instituţiei Prefectului şi Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, 
în condiţiile art.4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind 
administrarea Palatului Culturii, care prevede că „Instituţiile de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş pot utiliza gratuit sălile de spectacole, în 
funcţie de programul comunicat de Muzeul Judeţean Mureş, anual şi la începutul 
fiecărei luni. În aceleaşi condiţii, o singură dată pe an, pot utiliza sălile de spectacole 
partidele politice, Instituţia Prefectului şi Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş”. 

Precizăm că, urmarea solicitărilor primite pentru utilizarea sălilor de spectacole, din 
partea entităţilor mai sus menţionate, datorate numărului mare de evenimente pe care 
le desfăşoară, s-a constatat că, facilitatea de acordare a sălilor de spectacole cu titlu 
gratuit o dată pe an, este insuficientă pentru acoperirea nevoilor acestora. 

În această situaţie se impune modificarea alin.(2) al art.4 din Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, 
după cum urmează „Instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Mureş pot utiliza gratuit sălile de spectacole, în funcţie de programul comunicat de 
Muzeul Judeţean Mureş, anual şi la începutul fiecărei luni. În aceleaşi condiţii, de 
patru ori pe an, pot utiliza sălile de spectacole partidele politice, Instituţia Prefectului 
şi Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş”. 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 

VICEPREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 

                            Szabό Arpád                                                                           Alin Mărginean 

                                                                                              

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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