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 REFERAT 

privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr.496/20.11.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  

pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local 

 

             Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul 

general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, 

precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de 

atribuire a contractelor de finanţare. 

  Prin HCL nr. 535/31.10.2014 a fost aprobată Strategia culturală a municipiului Timişoara 

pentru perioada 2014-2024, ale cărei axe prioritare, direcţii strategice, obiective şi măsuri trebuie să 

se regăsească în acţiunile şi manifestările culturale precum şi de tineret pentru următorii zece ani.  

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de acţiuni, evenimente culturale şi 

festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de 

marketing urban. 

Prin HCL nr. 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timişoara 

pentru perioada 2014-2020 a fost aprobată Strategia de tineret, ale cărei axe prioritare, direcţii 

strategice, obiective şi măsuri trebuie să se regăsească în acţiunile şi manifestările de tineret precum 

şi culturale pentru următorii şase ani. 

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente 

culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale 

strategiei de marketing urban. 

 Având in vedere faptul că toate manifestările importante ale municipalităţii se desfăşoară prin 

intermediul Agendei culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara este necesar ca şi 

proiectele culturale şi de tineret cu finanţare nerambursabilă să fie gestionate de aceeasi instituţie. 
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Ţinând cont de necesitatea unei abordări unitare a acestor manifestări şi proiecte 

 

 

P R O P U N E M : 

 

emiterea unei hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.496/20.11.2015  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local  pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, conform 

Anexei care va face parte din hotărâre. 
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