
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției  nr.  48 din  22.02.2018,  sunteţi invitat(ă)  să 

 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
 

 

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:   
 

1.  trecerea din domeniul privat al comunei Lieşti, în domeniul public al 

comunei  Lieşti a terenului   în suprafaţă de  2484 mp, teren situat în Cv.7 

P. 60 și inscrierea terenului in inventarul domeniului public 

 

2. aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  

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

comuna Liești în anul 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. 

participaţi la şedinţa extraordinară a   C.L. Lieşti ce va avea loc în 
data de 26.02.2018,  ora 16,00 ,  la sediul Primăriei Liești. 

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/


 

 

PROIECT DE HOTARARE  

privind trecerea din domeniul privat al comunei Lieşti, în domeniul public 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de  2484 mp, teren situat în Cv.7 

P. 60 și înscrierea terenului în inventarul domeniului public 

________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre : 1465 / 20.02.2018 

________________________________________________________________ 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de 

25.02.2018 ; 

           Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata sub nr. 

1465/20.02.2018; 

           Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Liești, înregistrat  sub  nr. 

1467/20.02.2018; 

           Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1; 

 Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin T.P. nr. 

639/19.11.2002; 

          Având în vedere prevederile art. 8, alin.(1) din Legea nr. 

213/1998  privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. „c” din Legea 

administraţiei publice locale  nr. 215/2001,republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
In temeiul art. 45, alin. (1) si alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publica locala, republicata,  cu modificările si completările 
ulterioare ; 

 
          

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 –Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Lieşti, în 

domeniul public  al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de   2484 mp, teren 

situat în Cv.7 P. 60. 

 Art.2. –Se aproba înscrierea in inventarul domeniului public al comunei 

Liești a terenului menționat la art. 1, prin completarea Anexei la HCL nr. 16 

din 29.04.2010  cu poziția nr. 58. 

 

 

 

 

 

 

         



 Art.3 - Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

 

 Art.4 – Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Iniţiator, 

PRIMAR, 

BOŢ IULIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             EXPUNERE  DE  MOTIVE  

 

privind trecerea din domeniul privat al comunei Lieşti, în domeniul public 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de 2484 mp, teren situat în Cv.7 P. 

60 și înscrierea terenului in inventarul domeniului public 

  

  

Prin prezentul proiect de hotărâre, se solicită trecerea din domeniul privat al 

comunei Lieşti, în domeniul public al comunei Lieşti a imobilului teren în suprafaţă 

de 2484 mp, teren situat în Cv.7 P. 60, limitrof parcului de la piața agroalimentară 

Liești, invecinat la Vest cu S.A. Legumicola, amplasament pe care in anii 60 a fost 

a fost construită baia comunală.  

Regimul juridic al terenului: proprietate privata a comunei Liești, conform 

T.P. nr. 639 din 19.11.2002. Terenul nu este grevat cu sarcini. Pe teren nu se afla 

amplasate construcții . Terenul dispune de toate utilitățile, astfel ca trecerea in 

domeniul public se face pentru a permite construirea unui teren de sport ( handbal, 

minifotbal, baschet s.a.), studiul de fezabilitate al investiție urmând a fi prezentat 

intr-o ședința ulterioara, înainte de depunere. Finanțarea pentru construire se 

asigura prin proiect depus prin GAL Lunca de Jos a Siretului. Proiectul este in lista 

de investiții pe anul 2018,  se va realiza cu finanțare europeana (PNDR) si  impune 

ca investiția sa fie amplasata numai pe teren proprietate publica a UAT.  In raport 

de necesitățile identificate prin  proiect , se va utiliza întreaga suprafaţă sau doar o 

parte din aceasta .  De asemenea, se va largi strada Mihail Sadoveanu, care acum , 

datorită lățimii reduse, nu permite accesul mijloacelor de intervenție PSI și a 

mașinii de salubrizare.  

Odată cu aprobarea trecerii in domeniul public a terenului, se modifica si 

inventarul domeniului public al comunei, înscrierea in inventar a terenului 

menționat la art. 1, realizând-se potrivt art. 2,prin completarea Anexei la HCL nr. 

16 din 29.04.2010  cu poziția nr. 58.  

Fata de cele arătate, si având in vedere ca s-a identificat o utilitate publică a 

terenului pentru viitor, propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

P R I M A R, 

                  

                                                       BOŢ  IULIAN 

 

Nr:1465/20.02.2018 

 

 



 

                                                            

 

PROIECT DE HOTARARE  
privind  aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  

cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna 

Liești în anul 2018 

                   

  Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei  Liești 

  Nr.    de înregistrare si data depunerii proiectului:        1466/20.025.2018 

 

           Consiliul local al comunei Liești, convocat in ședința de îndată  in 

26.02.2018 ;        

           Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului nr. 1466 / 

20.02.2018 ; 

  Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort 

financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 

cu nr. 1468 / 20.02.2018 ; 

 Având in vedere prevederile HCL nr. 5/ 14.02.2018 privind 

aprobarea bugetului local  general centralizat al comunei Liești; 

 Având in vedere prevederile HCL nr. 40 din 10.08.2017 privind 

aprobarea Regulamentului referitor la finanţările nerambursabile acordate 

de la bugetul local al comunei Liești pentru activitatea sportivă, în baza 

prevederilor Legii nr. 350/2005 și a Legii 69/2000 

 Având 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. 3, art. 18, art. 69 din Legea nr. 

69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având in vedere prevederile H.G. nr. 1.447 / 2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 3, alin.(3) al O.G. nr. 82 / 2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.470 / 2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

Romania; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Comuna  Liești, Str. Anghel Saligny, 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 



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 

administrația publica locala, republicata ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

                                         H O T A R A S T E: 
 

                      Art. 1.     Aprobă lista principalelor  activități  cultural-

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

în anul 2018 și sumele ce se alocă , conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităților  prevăzute  în Anexa aprobată  conform art. 1,  se 

face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi 

sponsorizări atrase în acest scop. 

 

 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, 

 

IULIAN BOȚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Anexa la HCL nr.  ____    /26.02.2018 

 

.. 
.Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării Data/ 

perioada 

Suma 

alocata 

- lei- 

1 Sărbătorirea Zilei comunei Liești Luna mai     100.000 

2 Nunta de Aur – Premii pentru familii care au 

împlinit 50 de ani de căsătorie 

luna mai     

   10.000 

3 Ziua Internaţională a Copilului. - Manifestări 

dedicate celor mici. 

- Spectacol la Căminul cultural. 

- Concursuri artistice  

 

1 iunie 

 

4.500 

4 Ziua eroilor 

- Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor. 

-   Întâlnire cu veteranii de război 

 

25 mai 

 

1.000 

5 Ziua Recoltei 1 octombrie 2.000 

6 Festival de datini si obiceiuri  ( Sf. Nicolae) 

- Spectacol la Căminul cultural. 

- Concursuri artistice, premii 

 

decembrie 

 

7.500 

7 Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri 1 decembrie 10.000 

8 Pomul de iarnă pentru copii După 

 15 decembrie 

 

40.000 

9 Alte evenimente culturale (susținere editare și , 

lansare de carte, cenaclu literar, aniversari 

personalității și evenimente culturale, e.t.c.) 

Anul 2018                

5.000 

10 Susținerea activităților sportive din comuna Liești Anul 2018 300.000 

11 Susținerea activității cultelor din localitatea Liești Anul 2018 50.000 

     

                                               

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 

Nr. 1466/20.02.2018  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre privind  aprobarea listei și a sumelor alocate 

pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, sociale şi 

educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2018 
 

Prin HCL nr. 5/ 14.02.2018 s-a aprobat  bugetul local  general 

centralizat al comunei Liești pentru anul 2018. 

 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. 

 

 Nunta de Aur, prin care se sărbătoresc familiile care au împlinit 

50 ani de căsnicie, se va organiza simultan cu  Zilele comunei Liești in luna 

mai.  



 De asemenea,pentru 25 mai si 1 iunie sunt programate 

manifestări prilejuite de Ziua eroilor și Ziua Internațională a Copilului. 

  Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri se va face la data de 1 

decembrie. 

 Susținerea activităților sportive și a cultelor se va face cu 

respectarea legislației specifice. 

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

Ordonator principal de credite 

Primar, 

BOȚ   IULIAN 

 

 

Nr. 1468/20.02.2018  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul  de hotărâre privind  aprobarea listei și a sumelor alocate 

pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, sociale şi 

educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2018 
 

 

   Inițiatorul prezintă in Expunerea de motive  atât oportunitatea 

cât și necesitatea proiectului de hotărâre. 

  Se respectă 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; 

 Sprijinirea cultelor religioase se va face cu respectarea 

procedurilor impuse de O.G. nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din Romania, cu modificările și completările ulterioare și ale 

H.G. nr. 1.470 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din Romania. 

 Sprijinirea activităților sportive va respecta procedurile  

prevăzute de Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 

modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1.447 / 2007 privind 

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și 

completările ulterioare. In acest sens, se vor aplica procedurile aprobate 

prin  HCL nr. 40 din 10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului referitor 

la finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești 

pentru activitatea sportivă. 

 Pentru activitățile gestionate direct de Primăria Liești, se va 

respecta legislația financiar-contabilă incidentă în materie. 

  

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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