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HOTĂRÂREA NR. 185 
din 23 noiembrie 2016 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 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.21.820/16.11.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

Văzând prevederile Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – 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”, 

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. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici ai investiţiei 

„Reabilitarea Palatului Culturii” se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - economici 

ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii”, la valoarea totală de 6.468.762,92 lei, 

din care C+M: 5.374.542,16 lei, echivalentul a 1.435.270,22 euro din care C+M: 

1.192.487,72 euro (la cursul leu/euro 1 euro = 4,5070 lei din 08.06.2016). 

(2) Indicatorii economici sunt detaliaţi conform devizului general, cuprins în anexa 

nr. 1. 

(3) Descrierea investiţiei este detaliată conform anexei nr. 2. 

(4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

2. Anexa la Hotărârea nr. 90/28.07.2016 se numerotează şi devine anexa nr. 1. 
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3. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 90/28.07.2016 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, nr. 2, având conţinutul conform 

anexei nr. 2 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 
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Nr. 21.820/16.11.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 

din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii” 

 

 

În urma evaluării de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a cererii de 

finanţare pentru „Reabilitarea Palatului Culturii”, depusă în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/5/5.1/1 – 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”, aceasta a fost declarată respinsă. 

Printre motivele care au condus la respingerea cererii de finanţare s-a regăsit 

neînsoţirea Hotărârii privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei de Descrierea investiţiei din DALI, 

întocmită conform 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” şi întocmirea bugetului proiectului fără zecimale. 

Prin urmare, devizul general al investiţiei a fost revizuit, cu această ocazie fiind 

eliminate din acesta şi lucrările de realizare a hidroizolaţiei şi a drenului de asanare la 

fundaţia clădirii. Aceste lucrări nu ar fi fost eligibile în cadrul proiectului doar în cazul 

încheierii unui acord de parteneriat cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, proprietarul 

trotuarelor din jurul clădirii, care ar fi fost afectate de lucrările menţionate. Având în 

vedere că procedura complexă şi de durată necesară pentru încheierea unui asemenea 

acord ar fi putut periclita depunerea în termen a proiectului, iar aceste lucrări nu fac 

parte oricum din categoria celor de restaurare, s-a decis realizarea lor ca investiţie 

separată, din bugetul judeţului Mureş. 

Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului general ataşat, este de 6.468.762,92 

lei, din care C+M: 5.374.542,16 lei, echivalentul a 1.435.270,22 euro din care C+M: 

1.192.487,72 euro (la cursul leu/euro 1 euro = 4,5070 lei din 08.06.2016). 

Având în vedere faptul că în data de 13 octombrie 2016 a fost modificat Ghidul 

specific aferent Priorităţii de investiţii sus amintite, este posibilă redepunerea cererii 

de finanţare, cu condiţia respectării termenului limită de depunere, acestea fiind 

considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
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Conform celor expuse mai sus, se impune modificarea valorii investiţiei şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Reabilitarea Palatului Culturii” cu Descrierea investiţiei, aceasta constituindu-se în 

Anexă separată la Hotărârea amintită. 

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii”. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                              DIRECTOR, 

Péter Ferenc                                                                                          Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gorea Agnes 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 

2 ex. 

Anexe 13 file 
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