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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov

a proiectelor culturale 2022

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.

Municipiul 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.

 Modificarea alocării financiare, şi anume: nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din
bugetul total al proiectului iar solicitanţii trebuie să asigure obligatoriu contribuţia minimă intre
10% si 50%, in functie de suma solicitata ca finantare

 Finanțarea nerambursabilă se poate acorda aceluiași solicitant pentru maxim doua proiecte
culturale din arii tematice diferite.

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile prevederile 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.

Nr.
crt Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura

1. Aprobat VICEPRIMAR FLAVIA BOGHIU
2. Inspector Teodora Bolonyi 8.02.2022
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