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Hotararea Consiliului Local 404/30.10.2007
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=D9E91B64718CC195C225737D003E83EC
Hotararea Consiliului Local 404/30.10.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si Centrul de Dezvoltare
Sarbo-Roman in vederea organizarii retrospectivei cu filme participante la festivalul 'Kinofest' in
perioada 15.11-17.11.2007
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2007- 022500/ 11.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul
Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si
al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) si (d) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
HOTARASTE
Art. 1: Se aproba asocierea intre Municipiul Timisoara cu sediul in Bd.C.D.Loga nr.1 si Centrul de Dezvoltare
Sarbo-Roman cu sediul in Timisoara, str. Maslinului nr.9 in vederea organizarii retrospectivei de filme
participante la festivalul 'Kinofest', in perioada 15 - 17.11.2007, in urmatoarele conditii:
1. Municipiul Timisoara se obliga:
- sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatile necesare organizarii unei retrospective cu filme
participante la festivalul Kinofest cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 'Alte
actiuni culturale '.
2. Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman se obliga:
- sa promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin
inserarea siglei si a numelui Consiliului Local Timisoara si a Municipiului Timisoara in toate materialele
promotionale ale evenimentului ;
- sa mentioneze ca finantator al evenimentului Municipiul Timisoara si Consiliul Local Timisoara pe
materialele promotionale.
Contractul de asociere face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Activitatea financiara a Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, va fi controlata de catre Serviciul Audit
Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In acest sens, Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman
va pune la dispozitia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizarii
retrospectivei de filme participante la festivalul 'Kinofest', in perioada 15 - 17.11.2007de catre Consiliul Local
al Municipiului Timisoara.
Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu raspunde in nici un fel de eventuale debite sau
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obligatii financiare sau de alta natura ale Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, contracte incheiate anterior
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 4: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze, in numele si pentru Municipiul
Timisoara, contractul de asociere prevazut la art.1
Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
LELICA CRISAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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