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HOTĂRÂREA nr.178/28.08.2019 
privind aprobarea modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 

55/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă 
din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret  

pe anul 2019 în Judeţul Timiş 
    
 
 
 

Consiliul Judeţean Timis, 
          Având în vedere Referatul de aprobare nr.17211/14.08.2019 al Președintelui 
Consiliului Județean Timiș,  domnul Călin - Ionel Dobra, şi Raportul de specialitate 
nr.17212/ 14.08.2019 al Direcţiei Administraţie Publică Locală - Serviciul Cultură, 
Învăţământ, Minorităţi, Sport și Culte din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, prin care se 
solicita aprobarea modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/2019 
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2019 în Judeţul Timiş 
          În 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, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.55/2019 
privind Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2019 în judeţul Timiş, 

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.124, art.125, art.136, art.139 şi 
art.178-art.182 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, privind convocarea si avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş,   

In temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) si alin.(5) lit.d) art.182, alin.1, si art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  aproba urmatoarea 

 
 

HOTĂRĂRE 
 

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 
55/2019 privind Ghidul de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 
a proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2019 în judeţul Timiş, Capitolul II – 
Criterii de eligibilitate, având următoarea formulare: 
„Capitolul II, – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Pentru a fi eligibili la o finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
 
 



 
 
a) să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Timişoara sau al 
altor bugete locale, la bugetul Consiliului Judeţean Timiş sau la plata contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat; 
b) să fi respectat obligaţiile asumate prin cererile și contractele de finanţare anterioare; 
c) să facă dovada disponibilităţii contribuţiei proprii în cuantum de minim 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare; 
d) suma solicitată de la Consiliul Judeţean Timiş să nu depășească 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului; 
e) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare 
de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
f) să aibă prevăzută în statut activitatea corespunzătoare ariei tematice la care doresc să 
participe; 
g) să nu fi fost condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, 
delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de 
fonduri; 
h) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
i) să nu fie în incapacitate de plată; 
j) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate; 
k) pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură 
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal 
(conf. art. 12, pct. 1 din Legea 350/2005); 
l) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult 
de o finanţare nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Timiş, nivelul finanţării nu poate 
depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul 
autorităţii finanţatoare respective (conf. art. 12, pct. 2 din Legea 350/2005). 

Consiliul Judeţean Timiş are dreptul de a cere solicitantului toate documentele pe 
care le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate . 

Consiliul Judeţean Timiş are dreptul de a nu permite participarea, la selecţia de 
proiecte, a solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de 
finanţare anterioare. 
 Ariile tematice eligibile sunt:  

1. Artele spectacolului  
2. Patrimoniu cultural 
3. Arte vizuale (film/pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia) 
4. Educaţie culturală 
5. Proiecte editoriale şi literare 
6. Fonduri de mobilitate (culturală și de tineret) 
7. Formare profesională (în cultură și tineret) 
8. Educație în sănătate și mediu, incluziune socială 

Solicitanţii vor alege o singură arie tematică eligibilă pentru proiectul înscris în concurs, 
necompletarea ariei ori alegerea a două sau a mai multor arii tematice, atrăgând după sine 
descalificarea pe motiv de neconformitate administrativă. (Anexa 1a – Ghid). Solicitările 
care vor avea ca arii tematice Fonduri de mobilitate (tineret), Formare profesională 
(tineret), educație în sănătate, incluziune socială, vor fi depuse de asociații /organizații de 
tineret și vor constitui Capitolul T VII al Agendei cultural-artistice și de tineret.  Ariile 
tematice trebuie să se regăsească la modul general în statutul asociațiilor solicitante, în 
genul: derularea de activități culturale, tineret etc.”   
  

Art.II. Prezenta hotărâre se aplică începând cu sesiunea a II-a a anului 2019 pentru 
finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități non profit de interes general. 

 
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Administrație Publică Locală – Serviciul Cultură, Învățământ, Minorități, Sport și Culte din 
cadrul Consiliului Județean Timiș. 

 
 



 
 

           Art.IV. 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; 
- Direcției Buget – Finanțe, Informatizare; 
- Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș. 

 
 
 
             
                  

             PREŞEDINTE   
                    Călin – Ionel Dobra  
         
                   

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Ioan-Dănuţ Ardelean 
 
 


