
 

                                                            

 

Proiect  de HOTARARE  

privind completarea Anexei la HCL nr. 23/05.09.2017 de  aprobare a listei 

și a sumelor alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, 

sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2017  

                   

  Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei  Liesti 

  Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:        3929  / 08.05.2017     

 

           Consiliul local al comunei Liesti, convocat in sedinta extraordinară 

in data de   21.07.2017 ;        

           Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului nr. _____ din 

________.2017    ; 

  Avand in vedere raportul intocmit de compartimentul de resort 

financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti 

cu nr. ______ din _________.2017; 

Avand in vedere prevederile HCL nr. 17/31.03.2017 privind 

aprobarea bugetului local  general centralizat al comunei Liești; 

Avand in vedere prevederile HCL nr. 23/05.09.2017 de  aprobare a 

listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, 

sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 

2017; 

 Avand in vedere prevederile art. 3, alin.(2),art. 11, art. 20, lit h) și k) 

și Anexa nr. 2, Cap.II,pct. 9, lit. b) din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit. „b” şi „d” 

coroborate cu alin.4. lit. „a” şi, respectiv, alin. 6. lit. „a” punctele 1, 4, 5 şi 6 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

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

administratia publica locala, republicata ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

                                         H O T A R A S T E: 
 

                    Art. 1.     Se completează Anexa  la HCL nr. 23/09.05.2017 de  

aprobare a listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  cultural-
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artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Liești 

în anul 2017, prin introducerea poziției nr. 11-Sprijinire editare roman 

“Vremuri în flăcări”, autor pr. Croitoru Ion  și lansare de carte, pentru care 

se alocă suma de 3,7 mii lei. 

                  Art. 2.        Anexa la HCL nr. 23din 09.05.2017,  completată 

prin HCL nr.______ din 21.07.2017, va avea următorul conținut: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării Data/ 

perioada 

Suma 

alocata 

-mii lei- 

1 Sărbătorirea Zilei comunei Liești 13-14  mai 100.000, 

*alocată 

prin HCL 

nr. 18 din 

19.04.2017 

2 Nunta de Aur – Premii pentru familii care au 

împlinit 50 de ani dec ăsătorie 

13 mai 10 

3 Ziua Internaţională a Copilului.-Manifestări 

dedicate celor mici. 

-Spectacol la Căminul cultural. 

-Concursuri artistice  

 

1 iunie 

 

5 

4 Ziua eroilor 

-Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor. 

-Întâlnire cu veteranii de război 

 

25 mai 

 

2 

5 Ziua Recoltei 1 octombrie 5 

6 Festival de datini si obiceiuri  ( Sf. Nicolae) 

-Spectacol la Căminul cultural. 

-Concursuri artistice, premii 

 

4-6 decembrie 

 

10 

7 Pomul de iarnă pentru copii După 

 15 decembrie 

50 

8 -Sprijinire editare volum de versuri, poet V. Tudose 

-Lansare de carte 

-Luna mai 

-după aparitie 

1,6 

 -- 

9 Sustinerea activitatilor sportive din comuna Liești Anul 2017 270 

10 Sustinere activității cultelor din localitatea Liești Anul 2017 60 

11 -Sprijinire editare roman “Vremuri în flăcări”, autor 

pr. Croitoru Ion  

-Lansare de carte 

Anul 2017 3,7 

     

 Art. 3. Domnul primar , prin compartimentul  financiar-

contabil,  va asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Art.  4.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

    

INIȚIATOR, 

PRIMAR,  

BOȚ IULIAN                                                
 
 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre privind  completarea Anexei la HCL nr. 

23/05.09.2017 de  aprobare a listei și a sumelor alocate pentru  principale 

activități  cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară 

în comuna Liești în anul 2017 

 
 

Prin HCL nr. 17/31.03.2017 s-a aprobat  bugetul local  general 

centralizat al comunei Liești pentru anul 2017. 

Prin HCL nr. 23/05.09.2017 s-a   aprobat  lista și a sumele 

alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, sociale şi 

educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2017. 

La data aprobării HCL nr. 23/2017,nu era cunoscut prețul de 

editare al cărții, astfel că activitatea suma nu au putut fi cuprinse în 

hotărâre. 

 Întrucât Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare impune aprobarea distinctă a sumelor 

alocate pe destinații, proiectul de hotărâre răspunde acestei exigențe. 

 Susținerea financiară a publicării cărții se justifică prin 

următoarele: 

-romanul in sine este un act de cultură, o expresie a spiritualității locale și  

are ca subiect primul război mondial,  la care se aniversează centenarul în 

anul acesta  

-tema romanului descrie problematica rurală a epocii, putând constitui și un 

document de referință, util noilor generații. 

 Suma propusă este  de 3,7 mii lei ,acoperă costurile de editare și 

se va achita direct in contul  editurii , nemaifiind necesare alte  formalități 

decât procesul - verbal de predare primire a tirajului, încheiat intre editor și 

autor. 

  
 

 Față de cel prezentate, consiliul local urmează a analiza și hotărî. 
 

                 

                 

Ordonator principal de credite 

Primar, 

BOȚ   IULIAN 
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