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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

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 – sesiunea a 2-a- 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

Descrierea situatiei actuale 
 Prin HCL 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, iar prin HCL nr. 261 
din 04.07.2017 au fost aprobate proiectele culturale cu finantare nerambursabilã alocate de la bugetul local al 
Municipiului Timisoara pentru activitãti nonprofit de interes local, pe anul 2017. 

Avand in vedere ca in urma selecţiei publice de proiecte in cadrul sesiunii de finantare din luna iulie,  
fondurile alocate in vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă  nu au fost folosite integral, 
conform  Art.14  din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local  aprobat prin HCL 40/29.07.2016 pentru 
modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 
activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin HCL 41/02.02.2016 :  

“Art.14 Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar in curs, 
aplicandu-se prevederile art.15 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

Numarul sesiunilor va fi stabilit in funcţie de existenţa resurselor bugetare in acest sens”.  

Schimbari preconizate și rezultate așteptate 
 Avand in vedere ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea 
activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti 
nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, 
economic, al turismului, al mediului de afaceri.    

Concluzii 

Se considera oportuna finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit culturale de interes local  
pe anul 2017 selectate conform procesului-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017. 
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