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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov
a proiectelor culturale
În anul 2012 Primăria Municipiului Braşov a oferit pentru prima dată finanţare nerambursabilă
pentru realizarea de proiecte culturale.
În decursul anilor, s-a observat o evoluţie a numărului de proiecte culturale finanţate şi a
sumelor alocate din bugetul Primăriei Municipiului Braşov în acest scop.
Astfel, dacă în anul 2012 suma alocată pentru finanțare a fost de 204.000 lei, în anul 2020 suma
alocată în bugetul local a fost de 2.000.000 lei.
Noua conducere a Municipiului Braşov are o viziune nouă asupra desfăşurării activităţii
culturale braşovene în următorii ani. Se doreşte revigorarea culturii braşovene prin creşterea implicării
autorităţii locale în implementarea proiectelor culturale, aspect care se reflectă atât prin propunerea
privind creşterea bugetului alocat proiectelor culturale, în anul 2021, la 3.000.000 lei, cât şi prin
modificarea Ghidul Solicitantului, aprobat prin HCL nr. 96/2020.
Noul Ghid al solicitantului propune o serie de modificări, printre acestea se numără:
 Introducerea unor noi arii tematice pentru finanţare: artă digitală și noile media, promovarea
culturii scrise, proiecte mari cu caracter repetitiv etc.
 Modificarea termenelor de depunere şi evaluare a proiectelor.
 Modificarea criteriilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale.
 Modificarea alocării financiare, şi anume: nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 75% din
bugetul total al proiectului iar solicitanţii şi/sau partenerii trebuie să asigure obligatoriu contribuţia
minimă de 25% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
 Finanțarea nerambursabilă se poate acorda aceluiași solicitant pentru maxim cinci proiecte
culturale din arii tematice diferite.
Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 1
2, alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, art.
26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale, art 129 alin. (1), alin. (2) lit.
b), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit.d); art. 139 alin. (3) lit. d); art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit.
a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului
Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul
Municipiului Braşov a proiectelor culturale, în forma prezentată.
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