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HOTĂRÂREA nr. 75/30.03.2016 
privind aprobarea „Agendei principalelor manifestari cultural-artistice” pe anul 2016 
 
 
        Consiliul Judetean Timis, 
        Având în vedere Raportul Serviciului Cultura, Invatamant si Sport nr. 3481/24.03.2016 
prin care se propune aprobarea ,,Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si 
sportive’’ finantate din bugetul Judetului Timis în anul 2016, si Procesul verbal nr. 
3140/17.03.2016 al Comisiei de selectie a ofertelor culturale numita prin Dispozitia 
Presedintelui Consiliului Judetean Timis nr. 77/09.03.2016 prin care au fost verificate 
conditiile de eligibilitate  ale proiectelor culturale depuse de solicitanti, 
         Tinand cont de prevederile cuprinse in Hotărârea Consiliului Judetean Timis 
nr.140/31.08.2015 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului 
acţiunilor din domeniul culturii în Judeţul Timiş pe anul 2016, 
        În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 442/1994 privind finantarea 
institutiilor publice de cultura si arta de interes judetean, republicata, tinand cont de 
dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.9/1996 privind îmbunatatirea 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, si avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului 
Romaniei nr.51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si 
proiectelor culturale, 
        Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională, 
        Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş,  
        În temeiul prevederilor art.91 alin.(5), lit. a) pct. 4 si 5 si art. 97 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aproba prezenta 
 

H O T A R Â R E 
 

    Art. 1 - Se aproba „Agenda principalelor manifestari cultural-artistice’’ cofinantate din 
bugetul Judetului Timis în anul 2016, potrivit anexei 1 si anexei 2, care fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 
    Art. 2 - “Agenda principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2016” a Consiliului 
Judeţean Timiş autoritate cofinanţatoare se va administra de către Centrul de Cultură şi 
Artă al Judeţului Timiş, în calitate de autoritate contractantă. 
    Art. 3 - Modul de folosire a sumelor alocate de catre Consiliul Judetean Timis pentru 
proiectele culturale va fi verificat de catre Biroul de Audit Public Intern si Compartimentul 
Corpul de Control al Presedintelui Consilului Judetean Timis, precum si de catre auditorii 
Curtii de Conturi a Romaniei.  
    



 
 
     Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Cultura, 
Învatamânt si Sport din cadrul Consiliului Judetean si Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Timiş. 
     Art. 5 - Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al Judetului Timis si pe site-ul 
propriu si totodata, se comunica: 
                          - Institutiei Prefectului – Judetul Timis; 
                          - Serviciului Cultura, Învatamânt, si Sport; 
                          - Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş; 
                          - Biroului de Audit Public Intern; 
                          - Compartimentului Corp Control al Presedintelui; 
                          - Solicitantilor a caror proiecte au fost aprobate spre a fi cofinantate de 
catre Consiliul Judetean Timis. 
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