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       HOTĂRÂREA NR.105 

din 27 iulie 2017 

privind acordul pentru „Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la Palatul 

Culturii” 

                       

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15595/2017 prezentată de Direcţia Economică, precum  

şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresa nr.1069/2017 a 

Muzeului Judeţean Mureş înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 14812/2017 

precum şi Certificatul de urbanism nr. 515/28.03.2017. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 
Art.1. Se încuviinţează realizarea lucrării „Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la 

Palatul Culturii”, cu respectarea memoriului tehnic din anexa, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Acordul autorităţii nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, 

potrivit legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism şi Direcţiei 

Tehnice din cadrul Consiliului Județean, precum şi Muzeului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 

  PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                               
  Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR 
                                                                                                                                                           Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot110_2008.htm#exp
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Nr. 15595/20. 07.2017 
Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind acordul pentru „Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la Palatul 
Culturii” 

Imobilul situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1- Palatul Culturii din Tîrgu Mureş, face 
parte din domeniul public al judeţului fiind atestat ca aparţinând acestuia prin Hotărârea 
Guvernului României nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011, Palatul Culturii situat în municipiul 
Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, a fost dat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, 
instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrarea „Construire dren de asanare şi 
hidroizolaţie la Palatul Culturii” prin Certificatul de urbanism nr. 515/2017 eliberat pentru 
Muzeul Judeţean Mureş, s-a solicitat acordul Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de 
proprietar al imobilului în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

În acest sens, prin adresa nr.1069/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.14812/ 2017, Muzeul Judeţean Mureş, solicită acordul autorităţii publice judeţene, în 
calitate de proprietar al imobilului mai sus menţionat. 

Pentru realizarea lucrării „Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la Palatul Culturii”, 
Muzeul, depune memoriul tehnic realizat de către SC Proiect SRL şi avizat de către 
Ministerul Culturii, în care sunt descrise detaliile tehnice pentru realizarea lucrării, 
Memoriul fiind prezentat în anexa la Hotărâre. 

Prin Hotărârea Consiliului Mudeţean Mureş nr.90/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a aprobat documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - economici 
ai investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii”, iar prin Hotărârea nr.48/2017, autoritatea 
publică judeţeană a aprobat proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii” în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional 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”, apelul de proiecte nr.1, ulterior fiind 
semnat Contractul de finanţare nr.36/14.06.2017. 

Precizăm că, lucrările de „Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la Palatul Culturii” 
nu sunt cuprinse în proictul „Reabilitarea Palatului Culturii”.  

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

      
      PREŞEDINTE 
      Péter Ferenc                                                                              DIRECTOR 
                                                                                                     Alin Mărginean 
 
                                                                                                        DIRECTOR 
                                                                                                      Valer Băţaga 

                            Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 

                                                     Ágnes Gorea, consilier 
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