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HOTĂRÂREA NR. 90 

din 28 iulie 2016 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.14.349/28.07.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a 

indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei,  

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - economici 

ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii”, la valoarea totală de 7.255.438 lei, din 

care C+M: 6.094.505 lei, echivalentul a 1.609.815 euro din care C+M: 1.352.231 euro 

(la cursul leu/euro 1 euro = 4,5070 lei din 08.06.2016), conform devizului general 

cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului Judeţean Mureş, respectiv Direcţiei 

Economice, Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei 

Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire.   

 

 

PREŞEDINTE                       Contrasemnează 

Péter Ferenc               SECRETAR

                        Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Nr. 14.349/28.07.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii” 

 

 

 

Prin grija Muzeului Judeţean Mureş a fost contractată şi elaborată Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Investiţii (DALI), aferentă investiţiei „Reabilitarea Palatului 

Culturii”. Aceasta a fost înaintată Consiliului Judeţean Mureş cu adresa nr. 

1052/24.06.2016, înregistrată cu nr. 12.193/27.06.2016. 

Documentaţia a fost verificată şi acceptată de către personalul Muzeului Judeţean 

Mureş, prin întocmirea procesului-verbal de recepţie nr. 1.236/25.07.2016. 

De asemenea, aceasta a fost verificată de către personalul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş şi s-a constatat că respectă prevederile HG nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

Documentaţia sus amintită a fost elaborată în scopul accesării fondurilor europene 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, investiţia fiind inclusă în Portofoliul de 

proiecte al judeţului Mureş, poziţia 55.  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor aferent Priorităţii de investiţii 5.1, unul din documentele obligatorii 

solicitate privind proiectul, anexă la Cererea de finanţare, este Hotărârea Consiliului 

Judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, semnată de către persoana 

care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să 

semneze în numele acesteia.  

Valoarea totală a investiţiei conform Devizului general ataşat este de 7.255.438 lei,  

din care C+M: 6.094.505 lei, echivalentul a 1.609.815 euro din care C+M: 1.352.231 

euro (la cursul leu/euro 1 euro = 4,5070 lei din 08.06.2016). 
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Principalele lucrări care se vor executa sunt:   

Reparaţii exterioare: 

• finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la 

soclu, gard şi pardoseli exterioare; 

• restaurare piese decorative metalice; 

• reparaţii elemente exterioare din piatră; 

• inscripţii metalice pe faţadă; 

• reparaţii instalaţii electrice exterioare; 

• dren de asanare şi membrana hidroizolatoare; 

• amenajarea terenului. 

Reparaţii interioare: 

 reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană; 

 reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare; 

 recondiţionarea picturilor pe pânză; 

 recondiţionarea lambriuri şi pardoseli; 

 reparaţii la orga din Sala de concerte. 

Conform Graficului de execuţie a lucrărilor durata acestora va fi de 24 luni.  

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii”. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                              DIRECTOR, 

Péter Ferenc                                                                                          Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana, Gorea Agnes 
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