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HOTARAREA nr.55/26.03.2019 
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cultural-artistice si de tineret 
 pe anul 2019  în judeţul Timiş 

 
Consiliul Judeţean Timis, 

           Având în vedere Expunererea de motive nr.2065/07.02.2019 a Presedintelui 
Consiliului Judetean Timis, domnul Calin-Ionel Dobra şi Raportul de specialitate 
nr.2066/07.02.2019 al Direcţiei Administraţie Publică Locală - Serviciul Cultură, 
Învăţământ, Minorităţi, Sport și Culte din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, prin care se 
propune aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cultural-artistice si de tineret pe anul 2019  în judeţul Timiş, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

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,   

In temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.d) coroborat cu alin.5, lit.a), pct.6 şi art.97 
din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aproba urmatoarea 

 
HOTARARE 

 
Art.1. Se aprobă Ghidul de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a proiectelor cultural-artistice si de tineret pe anul 2019 în judeţul Timiş, conform 
anexei şi formularelor aferente acesteia, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
Administraţie Publică Locală - Serviciul Cultură, Învăţământ, Minorităţi şi Sport din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiş. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judetului Timis şi pe site-
ul propriu, şi se comunică: 

- Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Direcţiei Administraţie Publică Locală - Serviciul Cultură, Învăţământ, 

Minorităţi şi Sport; 
- Persoanelor fizice şi juridice interesate din Judetul Timis. 
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