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HOTĂRÂREA NR.115 

din 27 iulie 2017 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind 

administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 15599/20.07.2017 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, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

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

„ În situaţia în care organizatorii sunt instituţii publice sau organizaţii non-profit şi nu 

încasează venituri din vânzări de bilete, tarifele de închiriere menţionate la alin.(3), 

se reduc la 30%.” 

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

Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează                                                              

Peter Ferenc                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                              Paul Cosma 
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                                              Nr. 15599/20.07.2017 

Dosar VII/D/5 

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 - clădire de patrimoniu arhitectural, 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.  

Prin documentul administrativ mai sus precizat s-a avut în vedere şi o măsură de 

susţinere şi protejare a instituţiilor publice sau organizaţiilor non-profit care, prin 

activităţile întreprinse oferă la rândul lor servicii comunităţii. În acest sens, prin art. 

4, alin.(4) s-a prevăzut o reducere de 80% a tarifelor de închiriere pentru categoriile 

menţionate. 

Prin adresa cu nr. 14963/13.07.2017, Muzeul Judeţean Mureş propune modificarea 

art. 4, alin.(4) din Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 68 din 26 mai 2011 privind 

administrarea Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, prin diminuarea procentului de 

reducere a tarifelor de închiriere stabilite, motivând nevoia de justificare şi 

echilibrare a  cheltuielilor în raport cu veniturile încasate. Totodată, având în vedere 

faptul că tarifele practicate nu au mai fost modificate din anul 2013, iar costurile 

utilităţilor – consum gaz, consum energie electrică, consum apă-canal au crescut, 

sumele încasate pentru închirierea sălilor nu acoperă cheltuielile cu utilităţile şi 

întreţinerea spaţiilor închiriate. În corectarea celor menţionate, Muzeul Judeţean 

Mureş, deşi la limită, propune o majorare a procentului din tariful perceput – de la 

20% la 30% din preţul întreg al închirierii/h. 

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

alăturat. 

PREŞEDINTE                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc               Alin Mărginean 

                                                     

 

 

                        Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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