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AVIZ 
 

La raportul de specialitate privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre 
Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele 

Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent 
 

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind aprobarea incheierii 
protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, 
Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent; 

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, oraşul Timişoara a fost nominalizat Capitala 

Europeana a Culturii în anul 2021; 
- Ordonanţa de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- Având în vedere HCLMT nr. 634/2018  privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului 

European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio; 
- art. 36 alin. (2) lit. e), alin.6 lit.a, pct.4, alin.7 lit.c) și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală; 
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 
În condițiile în care cheltuielile stabilite în sarcina Municipiului Timișoara se vor efectua cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 273/2006 și a O.G. nr. 80/2001, se avizează favorabil raportul de specialitate privind 
aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația 
Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent; 

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea 
incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula 
Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent; 

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnico-organizatorice, economice, de specialitate ale 
documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor 
competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie 
avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului. 
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