
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI  

 INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

D-lui/d-nei_________________________ 

 

•  INVITAŢIE 

Sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară  a  C.L. Lieşti ce 

va avea loc în data de 31.05.2017,  ora  18.00, la sediul Primăriei Liești. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

 

I.PROIECT DE HOTARARE  PRIVIND:  

 

1. aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al 

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2016 

2. aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2017 si a completării Programului de 

Investiții aferent 

3. aprobarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 

pentru activități nonprofit din domeniul culturii și cultelor religioase 

 

II. DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE AVERE SI INTERESE DE CĂTRE 

ALEȘII LOCALI 

 

III. CERERI, INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI 

 

 

Note: 1.invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro 

2.Președinții de comisii si consilierii interesați pot ridica documentele pe suport de hârtie de 

la ghișeul unic 

3.Formularele pentru declaratiile de avere si interese se ridica de la ghiseul unic 



 

                                               

PROIECT DE HOTARARE  
Privind  aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de 

execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții 

pentru anul 2016 

                        

            Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liesti 

            Nr.   de inregistrare si data depunerii proiectului:  . 

 

                 Consiliul local al comunei Liesti, convocat in sedinta ordinara in data 

de                    ; 

                 Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului nr…………… ;

        Avand in vedere raportul intocmit de compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti cu nr................................; 

                 Avand in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  2; 

                 Avand in vedere art. 57, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale actualizata ;                         

                 Avand in vedere prevederile art. 36,  alin.(4), lit.”a” din Legea  nr. 

215/2001,privind administratia publica locala, republicata; 

                 In baza prevederilor art . 45, alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 

215/2001,privind administratia publica locala, republicata ; 

 

                                         H O T A R A S T E: 
 

                     Art. 1.  Se aprobă   contul  de execuție  al    bugetului  local și a 

contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau 

subvenții pentru anul  2016, pe secțiuni, prevazute  în anexa 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

 

                   Art.  2.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, BOT IULIAN 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea contului de executie al bugetului local și a contului 

de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anului 

2016 

 

 

Art. 57, alin 1. din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare care prevede că Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta 

spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile 

anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. 2, in urmatoarea structura: 

a) la venituri: 

- prevederi bugetare initiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

- incasari realizate; 

b) la cheltuieli: 

- credite bugetare initiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plati efectuate’’ 

Aliniatul (4) al aceluiasi articol prevede ca situatiile financiare anuale se prezinta de 

catre ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritatile deliberative. 

Avand in vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art. 63 alineat (4) lit b. din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, care prevede ca atributie a primarului intocmirea proiectului bugetului local si a 

contului de incheiere a exercitiului bugetar pe care le supune aprobarii consiliului local, s-a 

intocmit contul de executie al anului 2016 ce cuprinde veniturile si cheltuielile bugetului 

comunei Liesti, defalcate pe cele doua sectiuni (functionare si dezvoltare), inclusiv modificarile 

intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificarilor efectuate. 

            Avand in vedere art. 46 alin. (1) si   (3) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun spre dezbatere si 

aprobare contul de executie al bugetului local și contul de execuție al instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii al comunei Liesti pe anul 2016. 

 

 

 

                 

                 

Ordonator principal de credite 

Primar, 

BOȚ   IULIAN 

 

 

 

 



 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind executia bugetului local și execuția instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ 

sau subvenții pe cele doua sectiuni la sfarsitul  

anului 2016 

 

   In conformitate cu: 

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2890 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului  bugetar al anului 2016, cap. V; 

- Prevederile art. 57, alin 1. din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare care prevede - ,, ordonatorii principali de 

credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data 

de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la 

art. 1 alin. 2, in urmatoarea structura: 

c) la venituri: 

- prevederi bugetare initiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

- incasari realizate; 

d) la cheltuieli: 

- credite bugetare initiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plati efectuate’’ 

            propun  spre  aprobare  contul   de  executie  al  bugetului local a contului de execuție al 

            instituțiilor  publice  finanțate  din  venituri  proprii  și/ sau subvenții pentru anului 2016 

al comunei Liesti, pe cele doua sectiuni, la data de 31.12.2016 (anexa 1 si anexa 2). 

 

 Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2016, au fost in 

suma de   10586000 lei iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in suma de 

12124000 lei. 

             Veniturile incasate in cadrul sectiunii de functionarea depasesc prevederile 

veniturilor bugetare din cauza faptului ca nu s-au efectuat, in totalitate , varsaminte din 

sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare. 

 Excedentul realizat in anul 2016 este de 2.525.208 lei si este alcatuit din: 

- excedent sectiunea de functionare 2016   +2.097.613 lei; 

- deficit sectiunea de dezvoltare 2016    -1.111.293 lei; 

- excedent din anul 2016 si anii anteriori   +1.538.888 lei . 

 

      Prevederile finale aferente veniturilor bugetului instituțiilor publice finanțate din 

venituri proprii  pe anul 2016, au fost in suma de 23.000 lei iar prevederile finale pentru 

cheltuieli au fost in suma de 55.000 lei. 

      Excedentul realizat in anul 2016 este de 40.791 lei si este alcatuit din: 

- deficit sectiunea de functionare 2016   - 2.106 lei; 

- excedent din anii anteriori   +42.897 lei . 
 

       Veniturile si cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale 

si nu au fost efectuate plati fara repartizari in capitole bugetare si deschideri de credite. 

  

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 



 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA LIEȘTI 

 

 

 

                                                                                                          Anexa 1 la HCL nr.  

 

 

A.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2016 

 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Incasari realizate 

 TOTAL 8181000 8505000 9331564 

1.  030218 imp.ven.transf.propr.imob. 59000 59000 67451 

2.  040201 cote def.imp.pe venit 844000 844000 1159206 

3.  040204 sume aloc din cote def. 1682000 1662000 1635905 

4.  07020101 impozit/taxa pe cladiri pf 144000 144000 171731 

5.  07020102 impozit/taxa pe cladiri pj 167000 167000 297418 

6.  07020201 impozit/taxa pe teren pf 110000 110000 221872 

7.  07020202 impozit/taxa pe teren pj 12000 12000 32290 

8.  07020203 impozit/taxa extravilan 349000 349000 343731 

9.  070203 taxa judiciara de timbru 75000 60000 59690 

10.  110202 sume def. din TVA descentr. 4252000 4261000 4175714 

11.  110206 sume def. din TVA echilibr. 1419000 1908000 1908000 

12.  16020201 impozit mijl. Transp. pf 200000 200000 228289 

13.  16020202 impozit mijl. Transp. pj 66000 66000 67537 

14.  160203 taxe si tarife licente  78000 63000 66156 

15.  160250 alte taxe pt util. bunurilor 7000 7000 7086 

16.  300205 venit. din conces. si inchir. 84000 84000 112818 

17.  340202 tx extrajud. timbru 37000 37000 39692 

18.  350201 venit din amenzi 168000 168000 236655 

19.  350202 penalitati pt nedep. declaratii 2000 2000 2870 

20.  360206  taxe speciale 141000 141000 169773 

21.  360214 venit. din recup. Chelt. 

executari 

0 0 7 

22.  36023203 sume din finant.anilor 

preced. 

0 0 10407 

23.  360250 alte venituri 1000 1000 635 

24.  370203 vars.din sect.de fct.in sct.dezv. -1916000 -2081000 -1857000 

25.  420234 subv. incalzire locuinte 200000 200000 135742 

26.  420241 subv.pt.finantarea sanatatii  23000 21753 

27.  430230 sume pt. Copii cu CES  18000 16136 

 

 

 

  

 

 



 

A.2.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2016 

 

 

 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Incasari realizate 

 TOTAL 1916000 2081000 2240156 

 36023202 sume din finant.anilor preced. 0 0 280677 

 370204 varsam. sct. de dezv.in sct. fct. 1916000 2081000 1857000 

 390203 venituri din vanz. locuintelor 0 0 1920 

 45020202 sume primite in contul platilor 

efectuate in anul curent 

0 0 100559 

 

 

B.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE  

A BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2016 

 

 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Plati efectuate 

 TOTAL 8181000 8505000 7233951 

1 CAP 51.02 – Autoritati executive  1024000 1121000 986850 

Cheltuieli de personal 750000 750000 722907 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 274000 371000 263943 

 CAP 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

120000 7900 7743 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 0 7900 7743 

Fond de rezerva 120000 0 0 

2 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

104000 113600 74659 

Cheltuieli de personal 59000 59000 54989 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 45000 54600 19670 

3 CAP 65.02 - Invatamant 3751000 3690000 3581304 

Cheltuieli de personal 3248000 3143000 3108833 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 453000 453000 402113 

Cheltuieli cu asistenta sociala  15000 52000 29036 

Alte cheltuieli - burse 35000 42000 41322 

 CAP 66.02 – Sanatate 0 23500 21887 

Cheltuieli de personal 0 23000 21753 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 0 500 134 

4 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

486000 585000 453703 

Cheltuieli de personal 42000 42000 41209 

 Cheltuieli cu bunuri si servicii 284000 313000 237494 

Alte cheltuieli – asociatii, culte 160000 230000 175000 

5 

 
CAP 68.02 – Asistenta sociala 1070000 1070000 950609 

Cheltuieli de personal 480000 480000 470952 

Asistenta sociala 590000 590000 479657 

6 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 595000 630000 466927 



publica 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 595000 630000 466927 

7 CAP 74.02 – Protectia mediului 744000 724000 429460 

Cheltuieli de personal 174000 174000 137428 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 570000 550000 292032 

8 CAP 84.02 - Transporturi 287000 540000 260809 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 287000 540000 260809 

 EXCEDENT   2097613 

 

 

 

 

 

 

B.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE  A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2016 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Plati efectuate 

 TOTAL 3454000 3619000 3351449 

1 CAP 51.02 – Autoritati executive 50000 67000 16612 

Cheltuieli de capital 50000 67000 16612 

 CAP 65.02 - Invatamant 110000 110000 96117 

 Cheltuieli de capital 110000 110000 96117 

2 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

55000 55000 54858 

Cheltuieli de capital 55000 55000 54858 

3 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

409000 553000 519069 

Cheltuieli de capital 409000 553000 519069 

4 CAP 84.02 - Transporturi 2830000 2834000 2664793 

Cheltuieli de capital 2830000 2834000 2664793 

 Deficit -1538000 -1538000 -1111293 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, Secretarul comunei Liesti, 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA LIEȘTI 

 

 

 

                                                                                                          Anexa 2 la HCL nr.  

 

 

A. CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI 

PROPRII ȘI/ SAU SUBVENȚII PENTRU ANULUI 2016 – VENITURI SECȚIUNEA DE 

FUNCȚIONARE 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Incasari realizate 

 TOTAL    

1 301005 venit. din conces. si inchir. 23000 23000 6994 

 

 

 

  

 

 

 

B.  A.1.  CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI 

PROPRII ȘI/ SAU SUBVENȚII PENTRU ANULUI 2016 – CHELTUIELI  SECȚIUNEA DE 

FUNCȚIONARE 

 

 

 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Plati efectuate 

 TOTAL 55000 55000 9100 

3 CAP 65.02 - Invatamant 21000 21000 9100 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 21000 21000 9100 

6 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

34000 34000 0 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 34000 34000 0 

 DEFICIT   - 2106 

 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, Secretarul comunei Liesti, 

 



            
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anul 2017 si a Programului de Investitii aferent 

 

_____________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:        4330/23.05.2017                        

   

                             Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinară din data de 

31.05.2017; 

  

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub    nr.   ; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr.4331 /23.05.2017    ; 

  Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 16 / 31.03.2017  privind aprobarea Bugetului 

General Centralizat al comunei Liești pentru anul 2017, cu completările ulterioare; 

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Liești  nr. 11/15.03.2017 privind 

aprobarea participării comunei Liești la Programul Național de dezvoltare Locală ,, subprogramul - 

,,MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC – Modernizare sistem de iluminat public, comuna 

Liești, județul Galați,,. 

  Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.          _; 

  Având în vedere prevederile Legii  privind  finanțele  publice  locale  nr. 273/2006,  

cu modificările  si completările  ulterioare; 

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), literele ,,c”, alin. (4), lit.e) si  

alin.(5),  lit. ,,b” , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

  In baza art. 45, alin. (1)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Liești pe 

anul 2017, astfel; 

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

VENITURI : - 50 mii lei 

CAP. 37.10.03 „Varsaminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare” : 

- 50 mii lei; 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
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CHELTUIELI: - 50 mii lei 

CAP. 54.02 - Alte servicii publice generale: - 50 mii lei; 
 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

VENITURI : + 50 mii lei 

CAP. 37.10.04 „Varsaminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare” = 

 + 50 mii lei. 

CHELTUIELI: + 50 mii Iei 
CAP. 67.02, Subcap.. 67.02.03.07,, Cămine culturale,, + 15 mii lei 

             CAP. 70.02, Subcap. 70.02.06  „Servicii si dezvoltare publica” : + 35 mii lei; 

 

 Art. 2 - Se aprobă modificarea şi completarea programului de investiţii al Comunei Liești 

pentru anul 2017, în conformitate cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

   Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al comunei Liești, 

prin serviciul  financiar-contabil.   

 

   Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul comunei. 

 

 

 

   INIȚIATOR, 

     PRIMAR, 

 

     BOȚ IULIAN 

 

 
 
 

 
                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL GALATI 
COMUNA LIESTI                                                           
PRIMAR 
Nr.4330/23.05.2017  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anul 2017 si a Programului de Investitii 

aferent 

 

 

 
     In conformitate cu prevederile art. 19, alin 2, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite.  
                 În baza dispoziţiilor art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, fondul de rezervă bugetară ,,se utilizează la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea 

unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea 

efectelor unor calamităţi naturale precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unităţi 

administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor 

unităţi ori din iniţiativă proprie,,. 

 

     Priorități identificate care fac obiectul cheltuielilor propuse prin  proiectului de 

hotărâre: 

- achizitionarea unui sistem de sonorizare la Caminul cultural, în valoare de cca 15 mii lei 

- finantarea cheltuielilor de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei ,, Modernizare 

sistem de iluminat public, comuna Liești, județul Galați,, cu suma de 35 mii lei . 

 

Consiliul local urmează a analiza și hotărî. 

  

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite 

 

Primar 

 

BOT   IULIAN 

 
 
 

 

  



 
 

                                         RAPORT    DE    SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anul 2017 si a 

Programului de Investitii aferent 
 

                      Prin expunerea de motive nr. 4330/ 23.05.2017 Primarul Comunei Liești a 

inițiat Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 

Liești pe anul 2017 si a Programului de investitii aferent. 

   Conform art. 23, 48, 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , art. 

36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare Serviciul financiar contabil  in calitate de compartiment de resort, a 

analizat si elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege. 

   Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Liești  nr. 11/15.03.2017 privind 

aprobarea participării comunei Liești la Programul Național de dezvoltare Locală ,, subprogramul 

- ,,MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC – Modernizare sistem de iluminat public, 

comuna Liești, județul Galați,,. 

                    În baza dispoziţiilor art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, fondul de rezervă bugetară ,,se utilizează la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea 

unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea 

efectelor unor calamităţi naturale precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unităţi 

administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor 

unităţi ori din iniţiativă proprie,,. 

Având în vedere cele expuse mai sus rezulta necesitatea rectificarii bugetului de venituri  

si cheltuieli , astfel: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

VENITURI 

La partea de venituri, bugetul local se rectifica astfel: 

 
 

Nr.  4331 /23.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

Serviciul  financiar-contabil 
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- subcap. 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secțiunii 
de dezvoltare a bugetului local’’ cu suma de – 50 mii lei. 
 

CHELTUIELI  
             Prevederile initiale se modifica astfel: 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice generale: 
- Se diminueaza articolul bugetar 50.04 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția 

autorităților locale’’ cu suma de 50 mii lei; 

 
                 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
                 VENITURI 

 
-   Pentru echilibrarea sectiunii de dezvoltare se suplimenteaza subcap. 37.02.04 

,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare’’ cu suma de 50 mii lei. 
 

            CHELTUIELI: 

              La cap. 67.02.03.07 – Camine culturale: 
-  se suplimenteaza obiectivul de investitii de la pozitia C ,,Alte cheltuieli de investitii”, 

categoria de investitii b. ,,Dotari independente,,, articolului bugetar 71.01.02,  cu suma 

de 15 mii lei, pentru achizitionarea unui sistem de sonorizare la Caminul cultural. 

              La cap 70.02.06 – Iluminat public si electrificari: 

-  se suplimentează obiectivul de investitii de la pozitia C ,, Alte cheltuieli de investiții, 

categoria de investitii c. ,, Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii,, 

articolul bugetar 71.01.30, cu suma de 35 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de 

proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei ,, Modernizare sistem de iluminat 

public, comuna Liești, județul Galați,,. 

                    Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul de hotărâre cu 

privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017 si a Programului de Investitii aferent în forma 

prezentată. 

 
Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 

 



JUDEŢUL GALATI

Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA LIESTI Anexa nr. 1

FORMULAR   14

     I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare

2017

            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

1.Total surse de finantare I 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

 02 Buget local I 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

     din care: II 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

71 Active nefinanciare I 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 11272,00 387,00 7885,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

 02 Buget local I 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 9277,00 0,00 6277,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

     din care: II 9277,00 0,00 6277,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00
71 Active nefinanciare I 9277,00 0,00 6277,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 9277,00 0,00 6277,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

 02 Buget local I 1491,00 0,00 1491,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 1491,00 0,00 1491,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 1491,00 0,00 1491,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1491,00 0,00 1491,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

b. dotari independente

C. Alte cheltuieli de investiţii 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

a. Achizitii de imobile 



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

 02 Buget local I 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.DOTARI I 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ALTE STUDII I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

b. dotari independente

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

d. cheltuieli privind consolidarile

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

C. Alte cheltuieli de investiţii 

CAPITOL 65.02

CAPITOL 51.02



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

     din care: II 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. IZOLARE TERMICA SCOALA SF. NICOLAE I 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. CONSTRUIRE GARD SCOALA SF. NICOLAE I 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. LUCRARI DE REPARATII SCOALA NR. 1 I 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTARI II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. MODERNIZARE ETAJ CLADIRE STADION I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. CONSTRUIRE GARD STADION I 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

CAPITOL 67.02



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

II 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.DOTARI I 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 473,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. DOTARI I 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.CHELTUIELI DE PROIECTARE PRIVIND CONSOLIDARILE II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SELECTIVA DESEURI II 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 74.02

b. dotari independente

b. dotari independente

CAPITOL70.02

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

C. Alte cheltuieli de investiţii 

d. cheltuieli privind consolidarile

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

 02 Buget local I 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.DOTARI I 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 9535,00 387,00 6148,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

     din care: II 9535,00 387,00 6148,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

71 Active nefinanciare I 9535,00 387,00 6148,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 9535,00 387,00 6148,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

 02 Buget local I 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REABILITARE CENTRU ETAPA I I 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 504,00 387,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 8431,00 0,00 5431,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

     din care: II 8431,00 0,00 5431,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

71 Active nefinanciare I 8431,00 0,00 5431,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 8431,00 0,00 5431,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

1. MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI (OUG.28/2013) I 6390,00 0,00 3390,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

II 6390,00 0,00 3390,00 950,00 1000,00 1050,00 0,00

2. REABILITARE CENTRU ETAPA II I 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. REABILITARE ALEE SCOALA NR. 2 ZONA SPATE BLOCURI I 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. REABILITARE PARCARE PRIMARIE I 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.LUCRARI DE TURNARE STRAT UZURA STR. DREPTATII I 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. AMENAJARE ALEE PIETONALA SI PISTA DE BICICLETE I 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

CAPITOL 84.02

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

C. Alte cheltuieli de investiţii 

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2016

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

 ESTIMARI 

2019

ESTIMARI 

2020

Estimari 

anii ulteriori

BUGET 

2017

 ESTIMARI 

2018

71 Active nefinanciare I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                     PRIMAR, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

                                 BOȚ IULIAN            PLEȘCAN NICOLETA

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii



  

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentelor  finanțărilor nerambursabile alocate de la 

bugetul local pentru cultură și culte religioase 

 

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați întrunit in ședință ordinară de lucru în data 

de 31.05.2017, luând în dezbatere proiectul  de ,,Regulament privind finanțările 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitați nonprofit din domeniul culturii și 

cultelor religioase; 

Având in vedere Expunerea de motive nr. ........./25.05.2017 a Primarului comunei Liești; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. ......./25.05.2017 al ........................; 

Avand in vedere prevederile art. 3, alin.(3) al O.G. nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 

Romania, cu modificările și completările ulterioare și  

Avand in vedere prevederile art. 4 , alin. (2) și art. 14 ale H.G. nr. 1.470 / 2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase recunoscute din Romania; 

Având în vedere prevederile art.1 și art.3 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

Având în vedere prevederile art.14 alin.1 și alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale; 

Având în vedere art.36 alin 7 lit.a, alin.6 lit.a și lit.c, art.45 alin.2 lit.f din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală; 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local 

pentru activitați nonprofit din domeniul culturii . 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

Comuna  Liești, str. Anghel Saligni, nr. 269, județul Galați, 

CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



Art.2: : Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al comunei Liești, pentru unitatile de cult din localitatea Liești, apartinand 

cultelor religioase recunoscute din Romania. 

 

Art.2: Prezenta Hotărâre intră in vigoare în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință 

publică; 

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează dl. Primar 

al comunei Liești, prin Compartimentul Financiar –Contabil. 

 

 INIȚIATOR, 

  PRIMAR, 

  BOȚ IULIAN 
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Anexa  I.  la HCL nr...../31.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL 

PENTRU CULTURĂ   
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CAPITOLUL I - Dispoziţii generale  

  

Scop şi definiţii 

  Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordată din bugetul local al comunei 

Liești pentru cultură. 

 Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

 a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană 

juridică; 

 b) autoritate finanţatoare – U.A.T. Liești; 

 c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării 

procedurii selecţiei publice de proiecte;  

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform 

Anexei 3 la regulament;  

e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între U.A.T. Liești, în calitate 

de autoritate finanţatoare şi beneficiar; 

 f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către 

persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la 

realizarea unor acţiuni sau programe de interes public din domeniul culturii si cultelor religioase la nivelul 

comunei Liești; 

 g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către U.A.T, Liești;  

h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect, 

Art. 3. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite 

conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.  

  

Domeniu de aplicare 

 Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al comunei Liești.  

Art. 5.  Prezentul regulament se aplica pentru activități culturale. 
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 Art. 6. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi 

din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 

ulterioare. 

 Art. 7. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi 

ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

    Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă  

Art. 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 

 a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi 

nonprofit sau institutia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 

 b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să 

facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de 

finanţare nerambursabilă;  

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru 

atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfăşoară 

activităţi nonprofit sau să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

 e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau 

local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 

autoritate finanţatoare; 

 f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a 

cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;  

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din 

valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;  h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de 

finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.  

Art. 9. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract 

încheiat între părţi. 

 Art. 10. Comisia de selecţie şi evaluare va decide, înainte de procesul de jurizare, în funcţie de suma alocată 

pentru finanţări nerambursabile la nivelul unui exerciţiu bugetar, cu privire la numărul maxim de proiecte 

finanţabile pentru acelaşi solicitant. 

 Art. 11..Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare 

nerambursabilă în decursul unui an fiscal.  

Art. 12. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o 

finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul 

fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare.  
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Prevederi bugetare  

Art. 13. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui 

fond anual aprobat de către Consiliul local al comunei Liești, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la 

elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.  

  

Informarea publică şi transparenţa decizională  

Art. 14. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, 

desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de 

finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu 

beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie 

informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public.  

  

Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării  

Art. 15. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de 

proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, 

prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.7.  

 Art. 16. Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar în curs. 

 Art. 17. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul Local Liești va cuprinde 

următoarele etape: 

 a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;  

b) publicarea anunţului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere şi a întregii 

documentaţii necesare (şi pe portalul primăriei la adresa: www.primaria-liesti.ro ); 

 b) depunerea proiectelor, la Gișeul Unic în termenul limită stabilit, în atenţia Serviciului Financiar-Contabil; 

 c) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

financiară;  

 d) evaluarea propunerilor de proiecte;  

e) comunicarea rezultatelor; 

 f) înaintarea proiectelor evaluate spre aprobarea Consiliului Local;  

g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; 
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 h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă (pe portalul 

primăriei la adresa www.primaria-liesti.ro şi la avizier) 

 Art. 18. Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două exemplare 

(original si copie) precum şi în format electronic pe CD sau MEMORY STICK, la Ghiseul Unic, de la sediul 

Primariei comunei Liești, situat pe strada Anghel Saligny, nr. 269.  

Art. 19. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie 

să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de 

acesta.  

 Art. 20. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. 

 Art. 21. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, 

documentaţiile prevăzute la Art. 22 și 23 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către 

autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. 

 Art. 22. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:  

a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 4 a Regulamentului; 

 b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului Anexa 5 a Regulamentului;  

c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;  

d) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei 

solicitante şi actele adiţionale, după caz; 

 e) extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului, 

menţionat în cererea de finanţare Anexa 4; 

 f) declaraţia pe proprie răspundere, Anexa 6 a Regulamentului; 

 g) declaraţia de imparţialitate a beneficiarului conform Anexei 7 a Regulamentului;  

h) CV-ul coordonatorului de proiect Anexa 8 a Regulamentului; 

 i) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia 

finanţelor publice a municipiului Galati. În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile 

aferente exerciţiului financiar anterior; 

 j) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale 

şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

  k) alte documente considerate relevante de către aplicant. 

 

Capitolul III - Criteriile de acordare a finaţărilor nerambursabile 

  
Art. 23 Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecţionare: 
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 a) programele şi proiectele sunt de interes public local;  

b) promovează şi adaugă identitate imaginii comunei Liești;  

 c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:  

- experienţă în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare; 

 - capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus;  

- experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.  

 Art. 24. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 41. 

 Art. 25. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:  

 a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 18 şi art. 22 din Regulament; 

 b) au conturile bancare blocate; 

 c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a 

participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile);  

d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară; 

 e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 

bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 

 f) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

 g) a comis o grava greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printrun alt 

contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă 

mijloace probante în acest sens; 

 h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de 

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

i) solicitanţii nu au prevazut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzatoare domeniului la care doresc să 

participe; 

 j) solicitantii nu au sediul/domiciliul sau filială în comuna Liești, 

 Art.26 Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente 

suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1) și  (3) Dispoziţiile privind 

capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor se completează cu prevederile legale în vigoare 

cu privire la alocarea de finanţări nerambursabile.   

 Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţionare  

Art. 27. Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare şi selecţionare. 
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Art. 28. Comisia de evaluare şi selectionare va fi formată din 2 reprezentanti ai primariei și  3 consilieri 

locali, nominalizarea membrilor acesteia urmând să fie realizată prin hotărâre de consiliu local. Comisia este 

legal întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din membri.  

 Art. 29. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot secret.  

Art. 30. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la 

data comunicării de către  secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei.

   

Art. 31. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Primariei Liești. Secretarul nu are drept de vot. 

 Art. 32 Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în 

Anexa nr.10 a Regulamentului. 

 Art. 33. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.  

               

Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor  

Art. 34. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, 

secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile 

înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu 

prioritate. 

 Art. 35. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi 

selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.  

Art. 36. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează Secretarului comunei Liești, procesul verbal de 

stabilire a proiectelor câştigătoare la procedura de selecţie, în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de 

consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local. 

 Art. 37. În termen de maxim 30 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris 

aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate. 

Art. 38. 

(1) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 

zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei. 

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului 

pentru depunerea contestaţiilor. 

 

Art. 39. 

 (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de 

soluţionare a contestaţiilor. 

(2) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din 

comisiile de selecţie. 

Art. 40. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin ordin, decizie 

sau, după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare. 
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Art. 41. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii specifice 

de evaluare:  

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

1. Relevanţă si coerenţă 35 

1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată ? 10 

1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă ? 
(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp). 

10 

1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5 

1.4. În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, 
modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.) 

5 

1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în priorităţile de dezvoltare locală stabilite de către 
consiliul Local ? 

5 

2. Metodologie 25 

2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul proiectului ? 5 

2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor? 5 

2.3. Cât de coerente sunt activităţile propuse cu obiectivele proiectului ? 
(coerenţă=obiective-activităţi-rezultate-impact în rândul grupului ţintă şi al comunităţii) 

5 

2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activităţile propuse ? 5 

2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? 
Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1 

5 

3. Durabilitate 20 

3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ? 10 

3.2 În ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări ? 5 

3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? 
(devine model pentru alte proiecte) 

5 

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 

4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli ? 10 

4.2.  În  ce  măsură  sunt  necesare  cheltuielile  estimate  în  raport  cu  activităţile  propuse  pentru 
implementarea proiectului ? 

10 

Punctaj maxim 100 

 

Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare  

Art. 42. Contractul se încheie între primaria Liesti şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 30 de zile 

de la data comunicării în presa locală şi pe site-ul Primăriei comunei Liești, al rezultatului sesiunii de selecţie 

a proiectelor.  

 Art.43. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum şi bugetul de venituri şi 

cheltuieli al programului/proiectului şi certificatele de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are 

datorii către bugetele de stat şi local.  

  

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finaţare  

Art. 44. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai 

în măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia de evaluare şi selecţie și au fost 

contractate în perioada executării contractului. 

 Art. 45. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr.2 la prezentul regulament 
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Art. 46. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile 

către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de 

evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne 

de organizare şi funcţionare ale beneficiarului 

. Art. 47. Cu excepţia primei tranşe, finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului 

sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor 

intermediare şi a documentelor justificative. 

 Art. 48. Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă este de 10% din 

valoarea finanţării nerambursabile.  

 Art. 49. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al 

derulării contractului 30% din valoarea finanţării.   

  

Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control  

Art. 50. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte 

Serviciului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Liești următoarele raportări: 

 - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea 

justificării tranşei anterioare;  

- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu 

justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia 

Primariei Liești. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 9 la Regulament şi vor fi depuse atât 

pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile 

efectuate. Acestea vor fi depuse la  sediul Primăriei Comunei  Liești, la Ghișeul Unic cu adresa de înaintare 

întocmită conform Anexei 8 la Regulament.  

Art. 51. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu 

vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.  

Art. 52. Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure 

derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-

a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie. 

 Art. 53. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: 

   - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă/ordin de 

plată/dispoziţie de plată în copie;  

 - pentru decontarea cheltuielilor privind consultanţa de specialitate, fond premiere: document justificativ 

privind existenta obligaţiei de plată, factura fiscală (unde e cazul), chitanţă /ordin de plată/ stat de plată 

semnat de reprezentanţii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare şi semnătura 

primitorului premiilor, în copie;   
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- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: factura fiscală, bilet transport 

CFR, autocar, în copie. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării 

acţiunii.  

Art. 54. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului 

de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final. 

  Art. 55. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului 

Financiar Contabil din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit 

finanţate din fondurile publice.  

Art. 56. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. 

Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii 

de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva 

aplicantului pentru un eventual audit ulterior.  

  

 

  Capitolul IX - Sancţiuni  

Art. 57. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de 

judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i sa adus la 

cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în 

termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a 

uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 

 Art. 58. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă, 

beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele 

primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte 

de interes public.  

Art. 59. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finanţării, aceştia 

datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care 

se constituie în venituri ale bugetului local. 

 Art. 60. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la 

interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.  

  

Capitolul X -  Dispoziţii finale  

Art. 61. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea 

contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice 

document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Ghișeul Unic, de la sediul Primăriei Comunei 

Liești, , cu specificarea: „În atenţia Serviciului Financiar Contabil”.  

 Art. 62. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.  
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Art. 63. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul 

local începând cu anul bugetar 2017. 

 Art. 64. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:  

  

Anexa 1- Categorii de programe/proiecte pentru activitați culturale 

Anexa 2 - Tipuri de cheltuieli eligibile şi neeligibile; 

 Anexa 3 - Formular de cerere de finanţare;  

Anexa 4 - Bugetul de venituri şi cheltuieli;  

 Anexa 5- Declaraţie persoane juridice;  

Anexa 6 - Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului; 

 Anexa 7 - Model CV – curriculum vitae;  

Anexa 8 - Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;  

Anexa 9 - Formular pentru raportări intermediare şi finale; 

 Anexa 10 - Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare.  
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ANEXA 1 

 CATEGORII DE PROGRAME/PROIECTE PENTRU ACTIVITĂŢILE CULTURALE  

  

 Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii prin finanţarea 

unor proiecte care îşi propun:  

- creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural; 

 - formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor; 

 - sprijinirea tinerelor talente;  

- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative; 

 - promovarea cooperării culturale la nivel local;  

- păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale; 

  - dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;  

- promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional; 

 - creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare; - creşterea 

gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;  

- creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei  şi artei locale  

 Pentru atingerea acestor obiective, Primăria şi Consiliul Local Liești au identificat următoarele 

genuri de activităţi  

- organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; 

 - punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau 

pluridisciplinare;   

- editarea  de cărţi şi publicaţii;  

- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;  
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ANEXA 2  

CATEGORII    DE   CHELTUIELI   

 

ELIGIBILE:  

- Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii, etc.);  

- Costuri de resurse umane: Fond de premiere, onorarii pentru consultanţă, onorarii pentru angajaţii 

beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei permanenţi, în baza convenţiilor civile (ex. 

artişti, regizori, etc.)  

 - Costuri de transport: persoane, echipamente şi materiale, cu firmă transportatoare (bilete CFR, costuri 

închiriere autocar, etc.);  

- Cazare şi masa: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului;  (Cazarea se va 

realiza  cf. HG 1860/2006);  

- Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou, etc.;  

- Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la 

categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, etc.; 

 - Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.;  

- Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului (costuri legate de diseminarea informaţiilor 

despre proiect/ realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.); 

NEELIGIBILE: 

 - Costuri administrative: chirie sediu şi utilităţi.   

- Cheltuieli de  personal ( pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului); 

- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 

 - Achiziţii de terenuri, clădiri, jucători; 

- Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire; - Bonuri de 

benzină; 

 - Achiziţii echipamente;   

- Băuturi alcoolice şi tutun, room service si minibar;  

 Orice contribuţie în natură raportată de către Beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială 

eligibilă. 

 

 



15  

Anexa 3 

Formular de cerere de finanţare 
(Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii) 

 
A) Aplicantul 

1. Solicitant: 

 Numele complet: 

Denumirea abreviată: 

Adresa: 
Telefon:                        Fax : 
E-mail: 

 

2. Date bancare: 

Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular: 

Cod fiscal: 
 

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 

Numele complet: 

Tel./Fax: 

E-mail: 
 

4. Datele responsabilului de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 

Numele complet: 

Tel./Fax: 

E-mail: 
 

5. Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în 

scrierea şi managementul proiectelor: 

B. Proiectul 
6. Titlul proiectului: 
7. Locul desfăşurării proiectului: 

8. Durata proiectului:    de la    ...........          până la    ............ 

9. Scopul şi obiectivele proiectului, grupuri ţintă, beneficiari; 

10. Justificarea proiectului; 

11. Descrierea activităţilor; 

12. Calendarul activităţilor; 

13. Rezultatele: rezultate prognozate şi impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare   a 

rezultatelor; 

14. Echipa Proiectului; 

15. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); 

- scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri). 

 
Data: 

Semnătura reprezentantului legal                                 Semnătura coordonatorului de proiect 

Ştampila instituţiei / organizaţiei
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Anexa 4 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
Organizaţia /Instituţia......…………………………...............Proiectul ................................................................. 

Perioada şi locul desfăşurării ...................................................................................    
 

Nr. 
crt. 

 

Denumire indicatori 
 

TOTAL 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
OBSERVAŢII

1
 

I. VENITURI – TOTAL,  din care:       

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)       

a). Contribuţie proprie       

b). Donaţii       

c). Sponsorizări       

d). alte surse       
 

2. 
Finanţare  nerambursabila  din  bugetul 
Local 

      

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:       

1. Închirieri       

2. Resurse umane       

3. Transport       

4. Cazare şi masă       

5. Consumabile       

6. Echipamente       

7. Servicii       

8. Tipărituri       

9. Publicitate       

10. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)       

 TOTAL       
                                 %          100 

 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:          
 

 
Nr crt 

 

Categoria 

bugetara 

 

Contribuţia 

finanţator 

Contribuţia Beneficiarului 
 

Total 

buget Contribuţie 
proprie 

Alte surse 
(donaţii, sponsorizări etc.) 

1 Închirieri     
 

2 
Fond premiere/ 
Consultanţă/Onorarii 

    

3 Transport     

4 Cazare şi masă     

5 Consumabile     

6 Echipamente     

7 Servicii     

8 Tipărituri     

9 Publicitate     

10 Alte cheltuieli (nominal)     

 TOTAL     

 %    100 

Preşedintele organizaţiei                                                                    Responsabilul financiar al organizaţiei 
(numele, prenumele şi semnătura)                                                           (numele, prenumele şi semnătura) 

Data ................... 
Ştampila 

 
 
 
 
 

 
1  

La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau 

juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)
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Anexa 5 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 
 

Subsemnatul   .................................................................,   domiciliat   în   localitatea   

...................,   str. 

..............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul poştal ........... , posesor al 

actului de identitate .......... seria...... nr. .............,codul numeric personal ..................................., în 

calitate                   de                   reprezentant                   al                   asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei 

........…...................................................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana 

juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: 
 

 
 

a) în incapacitate de plată; 

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; 

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 

luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

 
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
 
 
 

Semnătura, 

.......................... 
 

 
 

Data 

..................
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Anexa 6 

DECLARAŢIA  DE  IMPARŢIALITATE 
 
 
 

 
Reprezintă  conflict  de  interese  orice  situaţie  care  îl  împiedică  pe  beneficiar  în  orice  

moment  să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care 

executarea obiectiva şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului 

poate fi compromisă  din  motive  familiale,  politice,  economice  sau  orice  alte  interese  comune  cu  

o  alta persoană. 

Subsemnatul, ca ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 

implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice 

conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez 

autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

 

 
 

Numele şi prenumele: 

Funcţia: 
 

 
 

Semnătura şi ştampila:
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Anexa 7 

CURRICULUM VITAE 
Coordonator proiect 

 
1.   Nume: 

2.   Prenume: 

3.   Data naşterii: 

4.   Cetăţenie: 

5.   Stare civilă: 

6.   Domiciliu: 

7.   C.I./B.I.: seria.......nr. ................ 

8.   CNP: 

9.   Telefon: 

10. Studii: 

 
Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 

  

  

 

11.  Limbi străine:  Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de bază) 
 

Limba Citit Vorbit Scris 
    

    

 

12. Membru în asociaţii profesionale: 

13. Alte abilităţi: 

14. Funcţia în prezent: 

15.  Vechime în instituţie: 

16.  Calificări cheie: 

17.  Experienţa specifică: 

18. Experienţa profesională: 

 
Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere 

     

     

 

19. Alte informaţii relevante:
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ANEXA 8 

ADRESA DE ÎNAINTARE A RAPORTULUI FINAL SAU INTERMEDIAR 
 
 
 

 
Antetul aplicantului 

 

 
 
 
 
 
 

Către, 
 

Primăria Comunei Liești 
 
 
 

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr.                                
aprobat        prin        HCL        nr.                    din        data        de                       având        titlul
                                                                           care a avut/are loc în                                      , în perioada 

                               în valoare de                                         . 

Data 

 

Reprezentant legal                                                            Coordonator proiect 
 

Numele şi prenumele   

Semnătura    

Numele şi prenumele   

Semnătura   
 

 
 

Ştampila organizaţiei
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ANEXA 9 

FORMULAR PENTRU RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE 
 
 
 
 

Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. 

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.............din data de................... 

Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. 
- adresa .................................................................................. 
- telefon/fax ........................................................................... 

- email: .................................................................................. 

 
Denumirea Proiectului………………………………................. 

Data înaintării raportului .......................................................... 

 
I. Raport de activitate 
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 
(Descrierea  nu  va  depăşi  o  pagina,  vor  fi  prezentate  datele  necesare  unei  evaluări  de  ansamblu  a  derulării 

programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 

 
2. Realizarea activităţilor propuse: 
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în 
continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) 

 
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte 
măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 

 
II. Raport financiar 
1. Date despre finanţare: 
- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ....................., 

- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care: 

 
- contribuţie proprie a Beneficiarului; 

-  sume  reprezentând  finanţare  nerambursabilă  de  la  bugetul  local  în  baza  contractului  de 

finanţare nr. ...................din data: ......................................
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Nr 

crt 

 
 

 
Categoria 

bugetara 

Prevederi conform bugetului anexa 
la contract 

 
 

 
Total 

buget 

 

Execuţie 
 
 

 
Total 

execuţie 

 
Contr 

ibuţia 

finanţ 

ator 

 

 
Contribuţi 

a proprie 

beneficiar 

 

Alte surse 

(donati, 

sponsorizăr 

i 

etc.) 

 
Contrib 

uţia 

finanţat 

or 

Contrib 
uţia 

proprie 

a 

benefici 

arului 

 
Alte surse 

(donatii, 

sponsorizări, 

etc.) 

 Închirieri         

 Onorarii/ 
Fond premiere/ 

Consultanta 

        

 Transport         

 Cazare si masa         

 Consumabile         

 Echipamente         

 Servicii         

 Tipărituri         

 Publicitate         

 Alte costuri         

 TOTAL         

 %    100     
 

 

2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, extrase 

de cont, ordine si dispoziţii de plată, bilete CFR şi autocar, etc. 

 
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): 

 
Nr.crt. Categoria 

cheltuielii 
Nr.şi data 
document 

Unitatea 
emitentă 

Suma 
totală 

Contribuţie 
finanţator 

Contribuţie 
Aplicant 

       

       

       

Total (lei):    
 

 
 

Preşedintele organizaţiei/instituţiei:                                          (numele, prenumele şi semnătura) 

Coordonatorul programului/proiectului:                                   (numele, prenumele şi semnătura) 

Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei:                    (numele, prenumele şi semnătura) 

 
Data ................... 

Ştampila
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ANEXA 10 

DECLARAŢIE   DE   IMPARŢIALITATE A MEMBRILOR COMISIEI DE 
EVALUARE ŞI SELECŢIONARE 
 

 
 

Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 

nonprofit de interes local, care pot primi finanţare de la bugetul local al comunei Liești, 

calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. 

 
Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul 

al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu 

cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes 

public, înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără 

scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al comunei Liești. 

 
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi 

evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din 

comisie. 
 

 
 

Nume şi prenume 

Data 

................... 

Semnătura 

 
 
 



                                                                Anexa II. la H.C.L. nr.  ___/31.05.2017  

 

 

 

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

de la bugetul local al comunei Liești, pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania 
 

Capitolul I - Dispozitii generate 
 

Scop si definitii: 
 

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general si a procedurii de acordare a 

unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Liești pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. 

 
Reglementarile legale in vigoare pe baza caruia a fost elaborat acest regulament sunt: 

 

- O.G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult ,apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu 

modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată; 

- H.G.   nr.   1470/2002   privind   aprobarea   Normelor   metodologice   pentru   aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată; 

- Legea 215/2001, republicata a administratiei publice locale 

 
2. In intelesul prezentului regulament termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea 

semnificatie: 

a) cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publica care se organizeaza şi 

functioneaza in baza prevederilor constitutionale si ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasa si regimul general al cultelor; 

b) unitate de cult - se infiinteaza si se organizeaza de catre culte, in mod autonom, potrivit 

propriilor statute, regulamente si coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006; 

c) lacas   de cult - imobil in care se oficiaza servicii religioase sau care deserveste acestui 

scop respectiv: biserica, templu, casa de rugaciune, moschee, geamie, sinagoga, casa de 

adunare, capela, ansamblu monahal, clopotnita, arhondaric, trapez, paraclis, chilie si alte 

asimilate acestora; 

d)sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in conditiile 

legii. 

 
DOMENIUL DE APLICARE: 

 

3. Prevederile  prezentului  regulament  se  aplica  pentru  alocarea  unor  forme  de  sprijin 

financiar de la bugetul local al comunei Liești 

4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de 

cult destinate: 

a)intretinerii si functionarii unitatilor de cult cu venituri mici se poate acorda pentru următoarele 

lucrări  şi servicii:  reabilitare,  amenajare,  dotare, întreţinere,  procurarea  de  materiale,  prestări  de 

servicii cu caracter funcţional, procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar; 

b)construirii (constructie noua), in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice 
potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacaşurilor de cult(reparatii curente si 
capitale); 
c)conservarii şi intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase; 
d)amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase; 

f)construirii, amenajarii şi repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta 

sociala şi medicala ale unitatilor de cult;



g)construirii şi repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

h)construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant aflate in administrarea/, proprietatea 

cultelor recunoscute. 

 
PREVEDERI BUGETARE: 

 
5. Programele şi proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in limita 

prevederilor  bugetare  anuale  aprobate  de  Consiliul  local  al  comunei Liești  stabilit potrivit 

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. 
 

Capitolul    II  -    Procedura  de  acordare  a  sprijinului  financiar  de    la    bugetul    local  al 

Comunei Liești 

6. Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult recunoscute 

din România va cuprinde următoarele etape: 

a)  unitatea  de  cult  centrală  reprezentată  la  nivelul  județului Galați, va  inainata Consiliului 

local o cerere în care va preciza nominal obiectivele pentru care solicită finantarea nerambursabilă; 

b) Consiliul local al comunei Liești, după aprobarea sumelor alocate cultelor recunoscute, va 

încheia un Protocol de finantare cu fiecare cult recunoscut în care se va prevedea suma acordată ca 

finantare nerambursabilă, pentru fiecare obiectiv în parte, în cadrul limitelor bugetare aprobate de 

Consiliul local al comunei Liești, 

c) semnarea Protocolului de finantare. 

d) în termen de 30 de zile de la semnarea Protocolului de finantare, Primăria comunei 

Liești  va vira unitătii de cult centrale 30% din totalul sumei aprobate (dupa caz). 

7. Documentaţia va fi întocmită în limba română. 

8. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei. 

9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei Liești se acordă pe baza 

următoarelor documente justificative: 

a) cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al 

comunei Liești, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania); 

b) devizul de lucrari  la preturi actualizate şi potrivit reglementarilor in vigoare privind taxa 

pe valoare adaugata, pentru lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs; 

c) copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii, eliberata 

potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, republicata, cu 

modificiirile şi completarile ulterioare; 

d) in cazul solicitarilor privind asistenta sociala, se va depune proiectul actiunii respective, 

inclusiv devizul aferent; 

e) copie a certificatului de inregistrare fiscala; 

f) adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, 

prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 

g) documente care sa ateste dreptul de a desfasura activitati medicale sau sociale, dupa caz; 

h) declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat 

exclusiv pentru  realizarea  lucrarilor mentionate in  documentatia atasata cererii,  conform 

formularului tip - anexa 2; 

i) acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfasoara activitati sociale, 

medicale si de invatamant pentru care se solicita sprijin financiar; 

j) in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va 

prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului 

cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor 

istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national; 

k) in cazul lucrarilor de pictura a lacasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Romane, 

se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura bisericeasca; 

l) copia autorizatiei din partea institutiei de specialitate ca firma constructoare este abilitata sa



efectueze astfel de lucrari, in cazul lacasurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A; 

m) fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru 

care se solicita sprijin financiar, 
 

Capitolul III - Acordarea sprijinului financiar 
 

10. Acordarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult, apartinand cultelor religioase 

recunoscute in Romania, se face in limita sumelor prevazute anual in bugetul local cu aceasta 

destinatie,  prin  hotarare  a  Consiliului  local,  cu  incheierea  unui  protocol  de  finantare  intre 

autoritatea publica locala si unitatea de cult beneficiara. 

11. Contractul de finantare nerambursabila se incheie in termen de 30 de zile de la data 

adoptarii hotararii prin care a fost alocat sprijinul financiar de catre Consiliul local al comunei Liești. 

12. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza protocolului de finantare, numai in 

masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii protocolului. 
 

Capitolul IV - Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unitatilor 

de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 
 

13.  Modul  de  utilizare  a  sprijinului  financiar  pentru  unitatile  de  cult  recunoscute  din 

Romania  se  supune  controlului  compartimentului  de  specialitate  din  Primaria  comunei Liești,  

Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra  utilizarii  fondurilor  publice  de  catre  unitatile  

de  cult,  apartinand  cultelor  religioase recunoscute din Romania. 

14. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre beneficiarul sprijinului 

financiar   alocat   atrage   dupa   sine     sistarea   finantarii   si   recuperarea   sumelor   utilizate 

necorespunzator. 

15. La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul 

local , se vor avea in vedere urmatoarele: 

a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea 

stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar; 

b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau servicii, 

altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul 

inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar; 

c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se admit 

documente trimise prin fax; 

d) facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri de 

casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz; 

e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: scopul 

platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul si data eliberarii. Chitantele care atesta plati vor 

fi utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale; 

f) chitantele  de  mana  prin  care  se  atesta  anumite  plati  -  pentru  pictura  si  procurari  de 

materiale  de  la  particulari  -  trebuie  sa  cuprinda  in  mod  obligatoriu  numele  si  prenumele 

vanzatorului, in clar, precum si seria si numarul actului de identitate al acestuia; 
g) facturi fiscale care urmeaza a fi platite de unitatea de cult prin spirjinul financiar alocat de 

Consiliul Local al comunei Liești; 

Daca pe factura se mentioneaza executia unei  anumite lucrari, se va  atasa obligatoriu 

situatia de lucrari. Valoarea situatiei de lucrari trebuie sa coincida cu valoarea facturilor. 

Daca pe factura se mentioneaza executia unei lucrari conform unui contract, se va atasa si 

contractul  respectiv.Daca  se  achita  un  avans  din  lucrare,  se  va  atasa  de  asemenea, 

contractul cu furnizorul respectiv, din care sa rezulte ca se  plateste avans. Daca se achita 

materiale de contructii, factura va fi insotita de Nota de intrare-receptie, precum si de bon de 

consum. 

h) actele justificative vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin 

care se face dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta contabila a unitatii de 

cult beneficiare a sprijinului financiar alocat ;                             .



i) pentru lucrarile de pictura bisericeasca se vor trimite o copie a documentului de plata si o 

copie  a  ordinului  de  plata  prin  care  s-au  virat  impozitul  pe  venit,  contributiile  individuale  de 

asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, conform legii, in cazul in care 

lucrarile de pictura sunt executate ca activitate dependenta, de un pictor angajat de unitatea de cult, 

prin contract de prestari de servicii incheiat in baza Codului civil. Pentru lucrarile de pictura de 

restaurare bisericeasca executate de catre o persoana fizica autorizata se vor trimite documentele 

justificative prevazute la lit. d); 

j) documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 15 decembrie a 

fiecarui an. In cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va face in 

cel mult 30 de zile de la primirea acestuia; 

k) situatia de lucrari, acolo unde este cazul; 

l)  proces verbal de receptie partiala/finala, acolo unde este cazul ( acesta va fi semnat si de 

catre un reprezentat desemnat din partea Primariei comunei Liești) 

m) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrarilor 

prevazute la cap. I art. 4 din regulament, solicitantul va depune alaturi de documentele justificative 

si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit 

16. Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar sau 

emise  in  anii  precedenti  acordarii  sprijinului  financiar,  chiar  daca  acestea  au  fost  platite  dupa 

primirea acestuia. 

17. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I art. 4 din regulament, 

vor fi transmise direct integral ori esalonat, unitatii centrale de cult. 

18.  Pentru  acordarea transei  a doua si a urmatoarelor transe este obligatorie justificarea 

sumei primite anterior. 

 
Capitolul V - Dispozitii finale 

19. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie se 
va transmite de catre solicianti sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat 

la registratura Primariei comunei Liești. 

20. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare. 

21. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricaror forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, acordate incepand cu anul 

2017. 

22. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul regulament: 

 
a) Anexa 1 - formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local pentru unitatile de cult, 

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; 

b) Anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului unitatii de cult. 

c) Anexa 3 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local; 

d) Anexa 4 - protocol de finantare.



ANEXA 1 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin 

Financiar de la bugetul local al comunei Liești, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 
 

 

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR 

de la Consiliul local al comunei Liești pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania 
 

1.  Unitatea de cult solicitanta ........................................................................................................…., 

2.  Cultul/Eparhia ............................................................................................................................ ..., 

3.  Adresa completa a unitatii de cult solicitante: ............................................................................ .., 

localitatea ....................... str .................................................... nr .............., judetul ........................... ., 

codul postal ............. , tel .............................. , fax ................. , e-mail..............................................., 

Adeverinta de functionare nr ..............................................  din  data de  ......................... ,  eliberata 

de.................................................................... 

4.   Numar de enoriasi ..........................................., 

5.   Structura de conducere a unitatii de cult: 
Numele ............................ Prenumele .......................... , profesia .......................... , functia................ , 
locul de munca ................................... , 
Codul fiscal nr ......................din data de ......................... emis de...................................... 
6.   Numarul         contului       bancar         ...................................         deschis        la        banca 

............................................................ sucursala/filiala/agentia...................................... …………………, 

7.   Numele persoanelor cu drept de semnatura ...............................................................…………. 

8.   Experienta anterioara; 

DA (precizati proiectul desfaşurat in anul calendaristic anterior) ...................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
NU. 

6. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicita sprijinul financiar ……............................. 

Titlul de proiect ........................................................................................………………………….. 

10. Oportunitatea proiectului in raport cu prioritatile comunitatii:........... ………………………….. 

11. Beneficiari:.......................................................................................... ………………………….. 

12. Grupul-tinta:...............................numar de persoane .......................... ………………………….. 

13. Durata in timp; .................................................…………………………………………………. 

14. Descrierea proiectului ........................................................................ …………………………... 

………………………….................................................................................................................... 

………………………….................................................................................................................... 

………………………….................................................................................................................... 

………………………….................................................................................................................... 

………………………….................................................................................................................... 

15.  Date privind  coordonatorul  programului/proiectului: Numele......................................... 

prenumele................................, profesia ........................... , functia.................................... , locul de 

munca................................................................................ ,............ 

16. Precizati daca dispuneti si de alte surse de finantare pentru proiectul prezentat.: 

DA (daca da, mentionati  numele organizatiei şi valoarea sprijinului financiar) 

....................................................................................................................................................… 

NU………………………………………………………………………………………………. 

18. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local este de: …………..lei. 

 
Semnatura şi ştampila solicitantului                                                  Data 

 

Reprezentantul legal



ANEXE: 

Declaratie pe propria raspundere 

Avizul unitatii de cult centrale 

Autorizatia de constructie (daca este cazul) 

Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (daca este cazul) 

Devizul lucrarilor ramase de executat 

Autorizatia Comisiei de pictuni bisericesti (daca este cazul) 

Copie atestat pentru activitati sociale (daca este cazul) 

Adeverinta IBAN 

Copie CIF 

Extrasul de C.F, ale imobilelor in care se desfasoara activitatile sociale, medicale sau de 

invatamant teologic 

Fotografii cu stadiul actual al lucrarilor.



ANEXA 2 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin 
Financiar de la bugetul local al comunei Liești, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 
 

 
 

DECLARATIE 
 

Subsemnatul, .................................................... , domiciliat  localitatea .............................. , 

str ......................... nr ....., bl ........ , ap ....... , judetul ..................... , cod postal ................. , posesor al 

actului de identitate ...... seria ........ nr ............. , cod numeric personal..........................................., in 

calitate de reprezentant legal al unitatii de cult .............................................................................. , 

cunoscand prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2002, HG. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 şi prevederile din Codul penal privind falsul in 

declaratii, declar pe proprie raspundere, urmatoarele: 

a) datele, informatiile si documentele prezentate in dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau 

in dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realitatii; 
b) unitatea de cult nu are datorii si obligatii neachitate la scadenta catre persoane juridice ori bunuri 
urmarite in vederea executarii silite; 
c) unitatea  de  cult  pe  care  o  reprezint  nu  are  datorii  restante  catre  bugetul  de  stat,  bugetul 
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fonduri 
speciale; 
d) ma angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unitatii de cult ............................................ sa-1 
utilizez in scopul pentru care a fost solicitat si sa-1 justific integral, in conditiile legii; 
e) documentele  depuse  in  scopul  justificarii  sumelor  alocate  unitatii  de  cult  nu  au  mai  facut 
obiectul justificarii catre alte institutii publice; 
f) certificatul de inregistrare fiscala si contul bancar apartin unitatii de cult care a solicitat sprijinul 
financiar. 

 

 
 

Reprezentantul unitatii de cult solicitante, 

Semnatura,                                                                 Vizat, 

ştampila                                       Consilier economic eparhial/centru de cult, 

Data,



 ANEXA 3 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin 
Financiar de la bugetul local al Comunei Liești, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 
 

 
 

RAPORT DE JUSTIFICARE 

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR 

de la bugetul local 
 

 
I. DATE GENERALE 

 

1.  Datele de identificare ale unitatii de cult: 
 

Unitatea centrala de cult  

Hramul  

Denumirea unitatii de cult  

Localitatea  

Adresa unitatii de cult  

Judetul  

Cod Fiscal  

 

2.   Datele de identificare ale reprezentantului: 
 

Numele reprezentantului:  

Date personale (CNP):  

Telefon:  

 

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE 
 

1.       Suma primita in anul in curs 
 

1 Suma primita  

2 Valoarea devizului din dosarul de cerere  



 

3    Documente justificative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Scurta descriere a lucrarilor efectuate 
 

Detaliere concreta a lucrarilor efectuate pe banii primiti de la bugetul local al Municipiului 

Timisoara (inclusiv achizitionarea de materiale de constructii): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Finantari primite de la bugetul local al comunei Liești  pentru unitatea de cult, in 

perioada   …….(ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar) 
 

Nr. 
crt. 

Anul Suma (lei) 

1.   

2.   

3.   

4.   

Declar pe propria raspundere ca facturile si chitantele prezentate spre 

justificare in dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institute ale statului pentru 

justificarea unor sume primite. 

Cunoscand   pedeapsa   prevazuta   de   art.   292   din   Codul   penal   pentru 

infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este 

completa si corecta. 
 

 

AVIZAT,                                                        SEMNATURA, 

UNITATEA CENTRALA DE CULT



 ANEXA 4 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin 
Financiar de la bugetul local al Comunei Liești, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 

 

PROTOCOL de FINANTARE 
nr ....... din data de ................. 

 

 
 

Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE 
 

Art.l. – Comuna Liești, reprezentat prin Primar BOȚ IULIAN, cu sediul in comuna Liești, str. 

Anghel Saligny nr.269 , cod fiscal 3264562, cont RO08TREZ24X deschis la Trezoreria Galați, 

denumit in continuare institutia finantatoare, 
 

- Cultul religios .......................................................................................,     cu     sediul     in 

localitatea ........................................................................................................, str. …         , 

nr…………., judeţul .......................................................................................,  avand  Statutul  de 

organizare şi functionare recunoscut prin H.G. nr..../ .....................................,        publicat        in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.... din .........................................., numit in continuare 

Cultul        recunoscut/unitatea        centrala        de        cult        pentru        unitatea        de 

cult         …………………………………………………………………………. . 

in temeiul: 
 

- O.G.  nr.  82/2001  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unitatile  de 

cult  apartinand  cultelor  religioase  recunoscute  din  Romania,  aprobata  cu  modificarile 

şi completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată; 

- H.G.   nr.   1470/2002   privind   aprobarea   Normelor   metodologice   pentru   aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, republicată, 

- Regulamentului  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  de  la  bugetul  local 

al   comunei Liești,   pentru   unitatile   de   cult   apartinand   cultelor   religioase recunoscute 

din Romania aprobat prin HCL nr.        /2014, 

 
au incheiat, de comun acord, prezentul protocol. 

 
Cap. II – OBIECTUL 

 

Art.  2.  -  Obiectul  protocolului  il  constituie  stabilirea  cadrului  general  si  conditiile  in  care 

unitatea   finantatoare   aloca   sprijin   financiar   unitatii   de   cult   pe   baza   dispozitiilor 

Ordonantei   Guvernului   nr.   82/2001   privind   stabilirea   unor   forme   de   sprijin   financiar 

pentru  untatile  de  cult  apartinand  cultelor  religioase  recunoscute  din  Romania,  aprobata 

cu      modificari      prin      Legea      nr.      125/2002,      republicată      si      a      normelor 

metodologice   pentru   aplicare   ale   acesteia,   aprobate   prin   Hotararea   Guvernului   nr. 

1470/2002, republicată si HCL nr .................................................../ .............. 
 

- Sprijinul financiar de la bugetul local al comunei Liești este in valoare de 

……………………., fiind alocat pentru ………………………….. ,       conform       HCL       nr 

……./…………………..



 

Cap. Ill DREPTUR1LE ş1 OBLIGATIILE PARTILOR 
 

Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitatile sale locale si centrale de cult, poate beneficia de 

sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, in conditiile legii. 
 

Art. 4. - In cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul local, catre unitatile 

de cult componente, cultul recunoscut are urmatoarele drepturi si responsabilitati: 

a) de  a  verifica  si  aviza,  prin  centrele  eparhiale  sau,  dupa  caz,  structuri  locale  similare, 

documentatia   prin   care   unitatea   de   cult   din   subordine   solicita   unitatii   finantatoare 

sprijin  financiar  in  baza  Ordonantei  Guvernului  nr.  82/2001  privind  stabilirea  unor  forme 

de  sprijin  financiar  pentru  unitatile  de  cult  apartinand  cultelor  religioase  recunoscute 

din    Romania,    aprobata    cu    modificari    prin    Legea    nr.    125/2002,    republicată    si 

a normelor de aplicare ale acesteia; 

b) de  a  urmari  corectitudinea  si  respectarea  termenelor  pentru  justificarea  sumelor  primite 

ca  sprijin  financiar,  in  conformitate  cu  O.G.  nr.  82/2001,  si  destinatia  fondurilor  alocate 

prin certificarea documentelor transmise unitatii finantatoare; 

c) are obligatia sa ia masurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, dupa caz, pentru 

ca   unitatile   de   cult   din   subordine   care   au   primit   sprijin   financiar   de   la   unitatea 

finantatoare  si  nu  i-au  justificat  in  termenul  legal  se  restituie  la  bugetul  local  suma 

nejustificata. 

 
Art. 5. Cultul recunoscut va coopera si va sprijini reprezentantii unitatii finantatoare in 

activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicita sau a fost acordat sprijin 

financiar. 
 

Art. 6.  In situatia in care unitatea finantatoare nu poate vira fondurile financiare direct unitatii 

de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, 

dupa caz, acesta din urma are obligatia de a transmite intreaga suma alocata de catre unitatea 

finantatoare unitatii beneficiare in cel mult cinci zile lucratoare. 
 

Art. 7. Partile pot stabili, de comun acord, un calendar al intalnirilor cu reprezentantii cultului 

recunoscut sau centrelor eparhiale, dupa caz, in vederea justificarii integrale a sumelor primite. 

Art. 8.  Partile pot stabili ca platile se se poata efectua si in transe, in raport cu faza proiectului si 

cheltuielile aferente. 

Art. 9.   Prima transa (avans) nu poate depasi 30% din finantarea acordata. 
 

Art. 10.  Unitatea finantatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar 

pentru unităţile de cult care nu justifica fondurile alocate, iar timp de un an unitatilor de cult care 

le-au justificat cu intarziere. 
 

Art. 11  Unitatea finantatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul sau, la receptia 

lucrarilor de construire sau reparare a bisericilor realizate si cu sprijinul sau. 

 
Art. 12.  Unitatea finantatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situatia 

privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unitatilor din subordinea sa. 
 

Art.  13.  Modul  de  utilizare  a  sprijinului  financiar  pentru  unitatile  de  cult  recunoscute  din 

Romania  se  supune  controlului  compartimentului  de  specialitate  din  Primaria  comunei 



 

L i e ș t i  potrivit legii. Curtea de Conturi exercita controlul financiar  asupra  utilizarii  

fondurilor  publice  de  catre  unitatile  de  cult,  apartinand  cultelor religioase recunoscute din 

Romania. 
 

Art. 14 Unitatea finantatoare are obligatia sa sesizeze organelor de control, in cazul existentei 

unor indicii temeinice privind folosirea ilegala a fondurilor alocate unitatilor de cult. 
 

 
 
 
 

U.A.T. LIEȘTI,                                       CULTUL RELIGIOS 

Unitatea de cult 

 



 
              

                                     

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentelor  finanțărilor nerambursabile alocate 

de la 

bugetul local pentru cultură și culte religioase 

 

Având în vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,  precum și prevederile art. 3, alin.(3) al O.G. 

nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania, cu modificările și completările ulterioare, s-a inițiat prezentul proiect de 

hotărîre.  

Primăria comunei  Liești poate fi autoritate finanțatoare pentru realizarea unor obiective de interes local 

in domeniul culturii si cultelor religioase.  

 

Bisericile din localitate au in derulare activitați/proiecte de pictură interioară ș.a. 

 

Ansamblul “Cununița Satului”  desfățoară activități  culturale pe intreaga perioadă a anului. De asemenea 

, cercul de pictură de pe lângă Biserica SF. Parascheva  necesită susținere cu material pentru picture. De precizat 

că plata instructorilor nu se face de către autoritatea locală.  

 

Evident, este loc pentru orice proiect cultural care se încadrează în prevederile regulamentului propus 

spre aprobare. 

 

 Consiliul local urmează a analiza și hotărî. 

 

 Inițiator, 

 Primar, 

   Iulian BOȚ 
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