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Raport al dezbaterii publice
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale
Activităţi:
1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov,
https://www.brasovcity.ro/filezone/proiecte/hotarare/GFNPC2021/Proiect%20HCL%20Ghid%20%20proiecte%20culturale.pdfîn data de 24.03.2021
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de specialitate și a
Ghidului solicitantului către mass-media – 24.03.2021;
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de
recomandare - 24.03.2021- 11.04.2021;
4.Primirea propunerilor. În perioada legală s-au primit mai multe recomandări cu privire la acest
proiect de act normativ;
În urma consultărilor publice care au avut loc în luna decembrie 2020 şi în luna ianuarie 2021, la
care au participat cetăţeni şi operatori culturali locali, precum şi a recomandărilor primite au fost
aduse modificări Ghidului de finanţare nerambursabilă pentru proiectele culturale. Printre acestea
se numără:
- creşterea contribuţiei financiare a Primăriei, de la 75% cum era până acum, la 90%;
-creşterea alocării bugetare pentru finanţarea proiectelor culturale prin Ghidul de finanţare
nerambursabilă cu 50%, Primăria alocând, în acest an, 3 milioane de lei;
- ’’intervenţia culturală’’ presupune identificarea de spaţii în oraş unde se vor desfăşura activităţi
socio-culturale, evenimente sau alte acţiuni menite să aducă voaţă în cartiere;
- din acest an, finanţările se vor acorda pentru 11 categorii de activităţi culturale, acestea fiind
următoarele:
 Arte vizuale şi arhitectură;
 Muzică;
 Teatru;
 Dans;
 Artă digitală şi noile media;
 Educaţie culturală;
 Patrimoniu cultural material;
 Patrimoniu imaterial;
 Promovarea culturii scrise;
 Intervenţie culturală;

 Proiecte mari cu caracter repetitiv
5. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică pentru organizarea unei întâlniri publice;
6. În urma evaluării, proiectul a fost modificat şi supus spre aprobare în şedinţa Consiliului Local al
municipiului Brașov din luna aprilie 2021.
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