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PROCES-VERBAL 
încheiat azi, 12.04.2016, la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, stabilită  

prin Dispoziţia Preşedintelui C.J.Timiş nr. 77/09.03.2016 
 

 

 
În urma întrunirii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din data de 

12.04.2016, analizând solicitările formulate în data de 22 martie 2016, dată 
validă, conform Codului de Procedură Civilă, pentru depunerea contestaţiilor, s-
au stabilit următoarele: 

- Proiectele depuse pentru finanţare nerambursabilă de Institutul Român 
pentru Dezvoltarea Tinerilor  Timişoara şi Liga Studenţilor din Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare Timişoara, astfel: 
 1. „Sprijinirea dezvoltării sectorului cultural local” - beneficiar 
Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor Timişoara 
 2. „Valoarea tradiţiei - program de revitalizare a valorilor 

tradiţionale româneşti în rândul tinerilor din judeţul Timiş şi din Banat“ - 
beneficiar Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor Timişoara 

3. „Timişoara implicată în cultura muzicală“ - beneficiar Institutul 
Român pentru Dezvoltarea Tinerilor Timişoara 

4. „Comoara Ligii AC” - beneficiar Liga Studenţilor din Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare Timişoara 

5. „Internaţional Student Week in Timişoara (ISWinT)” - beneficiar 
Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara, vor fi 

incluse în Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2016, 
urmând ca în cadrul Comisiei de evaluare a proiectelor, în funcţie de 
disponibilităţile financiare şi de punctajul obţinut să se stabilească oportunitatea 
finanţării. 

 
 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
 
- Pau Adrian - preşedinte 
- Olar Marinela - membru 
- Dudaş Vasile - membru 
- Mladin Maria - secretar 
 

 

 

 



Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
Nr.3372/22.03.2016 

 

 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat azi, 22.03.2016, ca urmare a întrunirii Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui  
C.J.Timiş nr. 77/09.03.2016 

 

 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele culturale cuprinse 

în Agenda C.J. Timiş a analizat contestaţiile privind următoarele proiecte: 
 
1. Album de artă contemporană - Point - contestaţie înregistrată la 

C.J.Timiş cu nr.3282/21.03.2016, Comisia propune introducerea 
proiectului în Agenda Culturală a judeţului Timiş, pe anul 2016; 

 
2. Idei din mansardă - contestaţie înregistrată la C.J.Timiş cu 

nr.3280/21.03.2016, Comisia concluzionează că suplimentarea 
finanţării nu este de competenţa ei, având în vedere că această comisie 
de contestaţii nu are în atribuţii alocarea sau suplimentarea fondurilor 
pentru proiecte; 

 

3. Al XI-lea Simpozion al Societăţii Române de Cataliză (ROMCAT 
2016) - contestaţie înregistrată la C.J.Timiş cu nr.3332/21.03.2016, 
Comisia propune introducerea proiectului în Agenda Culturală a 
judeţului Timiş, pe anul 2016; 

 
4. Contestaţia depusă de Primăria comunei Checea, înregistrată la 

C.J.Timiş cu nr.3335/21.03.2016, pentru următoarele proiecte:  
- Ne amintim, aniversăm şi comemorăm poeţi, scriitori şi pictori 
români; 
- Imagini în scenă de pe tărâmul poveştilor; 
- Carnavalul copiilor; 
- Folclor bănăţean şi laurii premiaţilor anului 2016 
Comisia constată că primele trei proiecte nu respectă Ghidul de 

eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul culturii 
în judeţul Timiş pe anul 2016, din perspectiva criteriilor de eligibilitate.  

Proiectul Folclor bănăţean şi laurii premiaţilor anului 2016 -
Comisia propune introducerea proiectului în Agenda Culturală a judeţului 
Timiş, pe anul 2016 cu finanţare în a doua  sesiune de selecţie. 

 
 
 



 Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
 
- Pau Adrian - preşedinte 
- Olar Marinela - membru 
- Dudaş Ioan - membru 
- Mladin Maria - secretar 
 

 

 

Observaţie:  
Contestaţiile înregistrate la C.J.Timiş după data de 21 martie a.c. nu au 
făcut obiectul discuţiei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, nefiind 
depuse în termen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


