ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 113/21.04.2022
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret pe anul 2022,
în județul Timiș
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4686/25.02.2022 al președintelui
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate
nr. 4687/25.02.2022 al Biroului de cultură, învățământ, minorități, sport și culte prin care
se solicită aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret pe anul 2022, în județul Timiș,
ținând cont de Avizul nr. 254/03.03.2022 al Serviciului de consultanță și avizare
juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,
având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:
a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. d) și e) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare, cap. I și cap. II al Ordonanței Guvernului nr.
51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor culturale, Hotărârea
Consiliului Județean Timiș nr. 175/28.08.2019 privind Strategia Culturală a Județului
Timiș;
e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și
circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr.
65/2020;
g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș
aprobat prin Hotărârea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare;
ținând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile art. 7 alin.
(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art.
178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de
specialitate ale Consiliului Județean Timiș,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:
Art. 1 - Se aprobă Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret pe anul 2022, în județul Timiș,
conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul de
cultură, învățământ, minorități, sport și culte din cadrul Consiliului Județean Timiș și
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe
site-ul propriu www.cjtimis.ro şi, totodată, se comunică:
a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
b) Direcției de politici publice și dezvoltare teritorială;
c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență
decizională;
d) Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean
Timiș;
e) Biroului de cultură, învățământ, minorități, sport și culte;
f) Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
g) Persoanelor fizice și juridice interesate din județul Timiș.
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