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Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile pentru 
activitãti nonprofit de cultura 

organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1103/22.06.2017 
 
Nr. CCMT 2617/02.08.2019 

    Raport intermediar 
de solutionare a contestatiilor  

pentru proiectele de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local 
al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019 

 
 
Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanţărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes 

local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobată 

componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile alocate de la 

bugetul local pentru activitãti nonprofit culturale si de tineret de interes local. 

A fost demarată procedura soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, conform 

regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. 

În vederea soluţionării contestaţiilor depuse, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite 

în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017: 

 
1.  Ciprian David  
2.  Alina Iliescu 
3.  Nyari Ciprian Stefan                                          
 

În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 31 (1) În vederea soluţionării eventualelor 

contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a 

contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare 

şi doi reprezentanţi ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; Art.33 În cazul în care există 

contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza solicitările şi la finalizarea lucrărilor va 

înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare şi selecţie. 

 
Întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară. 

 

S-a constatat că au fost depuse un număr de 0 contestatii privind finantãrile nerambursabile 

alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de cultura. 
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Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile alocate de la 

bugetul local pentru activitãti nonprofit culturale si de tineret în următoarea componenţă: 
 
 

 
Nume prenume Semnătură 

Ciprian David  

Alina Iliescu  

Nyari Ciprian Stefan  

 
  
  


