ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 174/28.07.2021
privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural –
artistice și de tineret prin programul „Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru
cultură și tineret” pe anul 2021 în județul Timiș
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16873/23.07.2021 al președintelui Consiliului
Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr.
16874/23.07.2021 al Direcţia de strategii, diplomație, comunicare și cultură - Biroul de cultură,
învățământ, minorități, sport și culte prin care se propune aprobarea finanțării nerambursabile din
fonduri publice a proiectelor cultural – artistice și de tineret prin programul „Tim Cultura 2021 –
Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2021 în județul Timiș.
Conform prevederilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 132/26.05./2021
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2021 cât și a Hotărârii Consiliului Județean Timiș
nr. 88/12.04.2021 privind aprobarea bugetului Județului Timiș pe anul 2021;
În temeiul Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 502/17.06.2021 privind
stabilirea componenței nominale a Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice
și de tineret și a proiectelor culturale de urgență pe anul 2021, cât și a Comisiei de soluționare a
contestațiilor, completată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr.
545/06.07.2021 privind completarea componenței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor
cultural-artistice și de tineret și a proiectelor culturale de urgență pe anul 2021;
Luând în considerare Procesul-verbal al ședinței Comisiei de evaluare și selecție a
proiectelor cultural-artistice și de tineret nr. 16368/16.07.2021 și Procesul-verbal nr.
16872/23.07.21 al Comisiei de soluționare a contestațiilor;
ținând cont de Avizul nr. 611/23.07.2021 dat de Serviciul 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), e) și n), art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din
Ordonanţa de Urgenţă 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 şi completările ulterioare; cap.I și cap.II al Ordonanţei 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; dispozițiile Legii
nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise.
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. 91/2021;
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 finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural –
artistice și de tineret prin programul „Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și
tineret” pe anul 2021 în județul Timiș, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Programul „Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe
anul 2021 a Consiliului Judeţean Timiş ca autoritate cofinanţatoare se va administra de către
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în calitate de autoritate contractantă.
Art. 3. (1) - Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de
acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau
integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate.
(2) - În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului
final de activitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile
utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute de lege.
Art. 4. - Modul de folosire a sumelor alocate de către Consiliul Județean Timiș pentru
proiectele culturale va fi verificat de către organele competente potrivit legii, precum și de către
auditorii Curții de Conturi a României. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş va întocmi un
raport anual care se va înainta plenului Consiliului Județean Timiș.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul de Cultură,
învățământ, minorități, sport și culte din cadrul Consiliului Județean Timiș și Centrul de Cultură și
Artă al Județului Timiș.
Art. 6. - La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe site-ul
propriu www.cjtimis.ro şi, totodată, se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
b) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență
decizională;
c) Biroului de cultură, învăţământ, minorităţi, sport şi culte.
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