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Hotararea Consiliului Local 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 Hotararea
Consiliului Local 41/02.02.2016

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2016 - 18187/25.07.2016 al  Primarului Municipiului Timisoara, domnul
NICOLAE ROBU;
	Avand in vedere adresa SC2016-18189/25.07.2016  a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale si  Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
	Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret
de interes local;
	Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului
Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local;
	Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a
municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
	Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a
municipiului Timisoara;
	Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata
prin Legea nr.108/ 2004; 
Avand in vedere Legea 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
activitatilor nonprofit de interes general;
	Avand in vedere Ordonanta Guvernului 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor
publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) literele c), d) si e), alin.(6) lit.a) pct.4 si alin.(7) lit.a) din Legea
nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTARASTE

Art. 1: Se modifica Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local
41/02.02.2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul
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Primariei Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
	- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
	- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
	- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politiei Locale; 
	- Biroului Scoli - Spitale;
	- Biroului Sport - Cultura;
	- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului; 
- Biroului Managementul Calitatii;
	- Biroului Audit;
- Mass- media locale.

Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN                    STEFAN

Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI
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