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28.06.2017 

 

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul  

„Reabilitarea Palatului Culturii” 

 

În data de 14 iunie 2017, la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş a avut loc semnarea contractului de 

finanţare pentru proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”, beneficiar – Judeţul Mureş. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.515.142,93 lei, din care: 

 asistenţa financiară nerambursabilă: 6.076.895,95 lei; 

 contribuţia beneficiarului: 438.246,98 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 382.389,71 lei; 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 55.857,27 lei, inclusiv TVA aferent. 

Proiectul este finanţat prin Programul 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, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar 

fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru). 

Principalele activităţi care se vor derula în cadrul proiectului sunt: 

 Reparaţii exterioare: 

 finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la soclu gard; 

 restaurare piese decorative metalice; 

 reparaţii elemente exterioare din piatră; 

 inscripţii metalice pe faţadă; 

 reparaţii instalaţii electrice exterioare. 

 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. 

 Digitizarea obiectivului de patrimoniu; 

 Promovarea obiectivului de patrimoniu prin activităţi specifice de marketing. 

Termen de implementare a proiectului: 7 septembrie 2021. 
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