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REFERAT 

privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă  

alocată de la bugetul local  

al Municipiului Timişoara pentru  

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 

 

 

 

 

 

Prin adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara ne-au fost inaintate: Procesul-

verbal de jurizare nr. 2202/20.06.2017 a proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată 

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale non-profit de interes 

local, in anul 2017 si raportul final nr. 2404/27.06.2017 al procedurii de selecţie al proiectelor de 

cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru 

activităţi nonprofit de interes local în anul 2017. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activităţi nonprofit 

culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, 

finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret  se realizează prin intermediul 

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara 

nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor 



culturale, aprobata prin Dispoziţia Primarului 289/04.03.2016, pentru selecţia şi evaluarea 

proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi 

nonprofit de interes local pe anul 2017. 

Prin HCL nr.100 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 

Timisoara pe anul 2017 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate 

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, 

în anul 2017. 

 
Avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local adresa  Casei de Cultură a 

Municipiului Timişoara privind selectia si evaluarea proiectelor care vor beneficia de finantari 

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017 , 

selectie efectuata de catre  Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului 

Timisoara nr. 998/29.05.2017. 
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