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AVIZ 
la raportul de specialitate privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, 

Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio. 
 

Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor Timisoara Capitala Europeana a Culturii nr. SC2018- 028121/26.11.2018 privind 
aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si 
Independent pentru Cinematografului Studio; 

Conform pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 1art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, art. II din 
LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006: 

"Art. II. - 1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, 
prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al 
statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», 
împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-
teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în 
administrarea consiliilor locale respective. 

Având în vedere Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, poz. 272; 
Ținând cont de prevederile art. 80. alin.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, ”pentru realizarea 

interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să 
asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic - 
cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi alte activităţi cultural”. 

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.c,d, art.36 alin (6) lit. a) pct.4 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
 Se avizeaza favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2018-028121/26.11.2018 privind 
aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si 
Independent pentru Cinematografului Studio. 

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea 
funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru 
Cinematografului Studio și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, 
reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. 
 Prezentul aviz nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia 
structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. 
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