
 

Justificarea sumelor acordate Mănăstirii Mihai Vodă conform HCL 

nr.306/31.08.2017 

 

 

În baza Hotărârii nr. 306/31.08.2017 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat 

alocarea sumei de 500.000 lei Mănăstirii Mihai Vodă, în vederea executării unor 

lucrări de construcții și reparații la complexul monahal, în contextul câștigării 

finanțării europene privind modernizarea Parcului Mihai Viteazul, această sumă să 

ajute la îmbunătățirea întregii zone. 

 

Demersul a avut drept scop finalizarea lucrărilor de construcție și în considerarea 

faptului ca, la data de 19 august 2018 va avea loc sfințirea bisericii Mănăstirii Mihai 

Voda, unul din evenimentele majore ale Arhiepiscopiei Clujului în anul Centenarului 

României. 

 

Ulterior hotărârii 306/2017 s-a încheiat între autoritatea administrației publice locale 

și Mănăstirea Mihai Vodă contractul de acordare a sprijinului financiar cuprinzând 

drepturile și obligațiile părților. 

 

Din suma alocată s-au realizat 2 categorii de lucrări în concret finisaje ale 

complexului monahal și lucrări de pictură ale Bisericii. 

 

În ceea ce privește finisajele executate, acestea au cuprins lucrări de termoizolație a 

chiliilor, executarea de tencuieli exterioare și tinci, placarea arcadelor și bolților cu  

cărămidă aparentă, respectiv placarea cu piatră naturală a copertinei și intrării în 

biserica Mănăstirii Mihai Vodă. 

 

Totodată, s-au executat glafuri și spaleți din piatră naturală la ferestre și uși, precum și 

ancadramente florale din piatră la ușile de acces în biserică. Au fost confecționate 

strani în biserica mănăstirii și s-au montat uși. 

 

În biserica mănăstirii s-a finalizat pictura fresca de către pictor specializat în astfel de 

lucrări. 

 

 

S-au decontat următoarele: 

 

-factura emisă de către Ionașcu Ioan - Întreprindere individuală, pentru suma de 

74.438,75 lei reprezentând contravaloare “strani biserică” 

-factura emisă de către Romanic Efros Art SRL , pentru suma de 127.200 lei 

reprezentând “pictura Fresca”. 

-factura emisă de către Prisma Tamplărie SRL, pentru suma de 48.000 lei, 

reprezentând contravaloare uși interioare din lemn masiv. 

-factura emisă de către Arhitectural Marble&Granite SRL, pentru suma de 6450 

lei reprezentând contravaloare granit. 

-factura emisă de către Levente Companie SRL pentru suma de 39.822,49 lei 

reprezentând servicii și materiale prestate conform contractului nr. 16/2017 și anexei 

nr. 1 la acesta. 



-factura emisă de către S.C. Transilvania Mat SRL pentru suma de 52.853,84 lei 

reprezentând lucrări de finisaje. 

Având în vedere faptul că lucrările executate au făcut parte din lucrările cuprinse în 

devizul anexat solicitării de acordare a sprijinului financiar și că actele anexate au 

îndeplinit condițiile de fond statuate de art 15 din HG 1470/2002 în prima etapă s-a 

decontat către Mănăstirea Mihai Vodă suma de 348.765,08 lei. 

 

În a doua etapă a fost decontată suma de 151.234,92 lei reprezentând: 

-factura emisă de către Levente Companie SRL, pentru suma de 73.556,08 lei 

reprezentând servicii prestate și furnizare materiale conform contractului nr. 

149/02.10.2017. 

-factura emisă de catre Turnătoria Metalul SRL, pentru suma de 40.460 lei 

reprezentând “avans ușă mare bronz 1 bucată + ușă mică bronz 2 bucăți”. 

-factura emisă de către Ionașcu Ioan - Întreprindere individuală, pentru suma de 

37.218,84 lei, reprezentând contravaloare strani biserică. 

 

 


