
 

 

 

HOTARAREA NR........... 

 Din 26.04.2018  

privind:  alocarea sumei de 300.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către 

Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” 

________________________________________________________________  

Inițiator: Primarul Comunei Liești 

Nr. înregistrare si data depunerii proiectului:                            /25.04.2018 

________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al Comunei Liești, întrunit in ședința ordinară in data de 

26.04.2018; 

 

Luând act de: 

-  Expunerea de motive nr.       /25.02.2018  a Primarului Comunei Liești ; 

- Raportul   comisiei de analiză a contestațiilor înregistrate  în procedura de 

selecție și evaluare a proiectelor depuse în vederea obținerii de finanțare 

nerambursabilă pentru  activități nonprofit din domeniul sportului, înregistrat sub nr.     

………/ ………….2018 ; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Liești;  

 Având in vedere: 

- prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

- prevederile HCL nr. 5/14.02.2018  privind aprobarea bugetului local  

general centralizat al comunei Liești; 

- prevederile  HCL nr. 9/26.02.2018 privind aprobarea listei și a sumelor 

alocate pentru principalele activități cultural-artistice, sportive, sociale și educative, 

care se desfășoară în comuna Liești în anul 2018; 

- prevederile  HCL nr.15 / 24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului 

referitor la finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești 

pentru activitatea sportivă; 
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In temeiul art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „f” din Legea administrației publice 

locale nr 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

                               HOTARASTE: 

Art. 1 – Se aproba alocarea sumei de 300.000 lei cu titlu de finanțare 

nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI”. 

 

Art. 2 – Se aproba contractul de finanțare  intre Clubul Sportiv „SPORTING 

LIESTI” si  U.A.T. Liești, prevăzut in Anexa, care face parte integrata din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 3 – Primarul Comunei Liești , prin serviciul de specialitate financiar-contabil, 

se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4– Secretarul Comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea prezentei 

hotărâri. 

 

 

     Președinte de ședință,                                                Contrasemnează, 

         Pavelina GHEONEA                                                      SECRETAR, 

         ......................................                                                      Avadanei Vasile 

                                                             ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind:  alocarea sumei de 300.000 lei cu titlu de finanțare 

nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” 
 

Proiectul de hotărâre este promovat în urma parcurgerii procedurilor legale în 

vederea alocării finanțării nerambursabile, 

 Necesită a fi menționate succint a inițiativele care au permis promovarea sa. 

Astfel, prin H.C.L. nr. 16/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Liești pentru anul 2017, s-au prevăzut în bugetul local sumele necesare susținerii 

activității sportive din comuna Liești. 

Prin  HCL nr. 5/14.02.2018  privind aprobarea bugetului local  general 

centralizat al comunei Liești, s-a alocat pentru susținerea activităților sportuive din 

localitate, suma de 300.000 lei. 

In HCL nr. 9/26.02.2018 privind aprobarea listei și a sumelor alocate pentru 

principalele activități cultural-artistice, sportive, sociale și educative, care se 

desfășoară în comuna Liești în anul 2018 se menține aceeași sumă, cu aceeși 

destinație. 

Prin H.C.L. nr. 15/ 24.04.2018, s-a aprobat  Regulamentul referitor la 

finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru 

activitatea sportivă, regulamentul  soluționând prin uzarea de prevederile art. 67
1 
 

din Legea  sportului nr. 69/2000, actualizată, problemele identificate anterior în 

analiza și evaluarea dosarelor de finanțare, precum și ulterior, în decontarea sumelor 

alocate  . Urmare a derulării procedurii de selecție a proiectelor, s-a întocmit  

Raportul înregistrat sub nr.      /            .2018 al  Comisiei de selecție și evaluarea  .   

S-a depus un singur proiect,  de către  Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” . 

Acesta a fost declarat eligibil,  urmând a i se aloca suma de 300.000  lei.  

 

Față de cele prezentate , supun analizei  și aprobării consiliului local, 

prezentul proiect de hotărâre. 

  Primar, 

   BOȚ Iulian 
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