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                             HOTARAREA Nr._____ 
          din 26.04.2018 

privind stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, 

 Judetul Galati, in anul 2018 și a programului de desfășurare a evenimentului 

 
Consiliul Local al comunei Liesti, judeţul Galaţi întrunit în şedinţă ordinară in data de 

26.04.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr. ………../……………..2018; 

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

primarului comunei Lieşti nr. ………./……………..2018;  

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate nr………………….; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG nr. 53/2002 privind 

aprobarea statutului cadru al unitatilor administrativ-teritoriale; 

Având în vedere dispozitiile  art. 78.  din  Statutul  comunei  Lieşti  ,  aprobat  prin  Hotararea 

Consiliului local Lieşti  nr. 15/24.04.2014; 

Având în vedere   Hotărârea Consiliului Local Lieşti  nr. 5 din 14.02.2018 privind    aprobarea 

bugetului local pentru anul 2018 ; 

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local Lieşti  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 

Având în vedere dispozitiile  art. 20, lit. h) şi lit. i) din Legea 273/2006 – legea finantelor publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

Având în vedere dispozitiile  art.36 alin.2 lit (d) si si alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 / 

legea administratiei publice locale 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

             Art.1. Se aproba organizarea manifestarilor ocazionate de Ziua comunei Lieşti , in zilele de 

05.04.2018 și  06.04.2018. 

ART.2.  Se aprobă  Programul de desfăsurare a evenimentului conform Anexei care face parte 

din prezenta hotărâre.  

ART.3.   Se imputerniceşte primarul comunei Lieşti cu ducerea la indeplinire a prezentei. 

ART.4.  Prezenta  hotarare  va fi adusa la cunostinta  publica  prin  afisare si prin  publicare  pe 

pagina de internet a primariei si va fi comunicata primarului comunei     si      Institutiei Prefectului – 

judetul Galaţi . 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,  

             Pavelina GHEONEA                         SECRETAR, 

         __________________________          Vasile    AVADANEI  
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            ________________ 
 

 

 

 

Proiect Program Zilele comunei Liesti  

5 - 6 mai 2018 

 

 

 

Sambata, 5 mai 

 

Ora  8,30 -  Concurs Cross 

Ora 16,00 - Deschiderea oficiala a evenimentului și Te Deum 

Ora 16.15 - Premiere cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

Ora 17,00 - Recital Ion Paladi 

  

Ora 18.00 - Recital Cununița Satului  

Ora 20,00 - Recital Lorena Muntenaș 

Ora 21,00 - Recital Nicoleta Nuca & Band 

Ora 22.00 - Discotecă în aer liber 

 

 

 

Duminica, 6 mai 

 

Ora 10,00 - Teatru de papusi  sau magician 

Ora 16.00 - Premiere concursuri copii și premiere personalități din comună 

Ora 17,00 - Recital Dibu Costică 

Ora 18,00 - Recital Zenaida Bolboceanu cu taraf 

Ora 19,00 - Recital Laura 

Ora 20,00 - Recital Anișoara Puică 

Ora 21,00 - Recital Zdob și Zdub 

-  

Ora 22.   Jocuri de lasere 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea zilei Comunei Liesti, 

Judetul Galati, in anul 2018 

 

 

 Prin art. 78.  din  Statutul  comunei  Lieşti  ,  aprobat  prin  Hotararea Consiliului 

local Lieşti  nr. 15/24.04.2014, s-a statuat organizarea zilei comunei Liesti in perioada de 

inflorire a salcamului. 

 

Prin Hotârârea Consiliului Local Lieşti  nr. 5 din 14.02.2018 privind    aprobarea 

bugetului local pentru anul 2018, s-au prevăzut  fonduri pentru acest eveniment. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local Lieşti  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 aprobă și sumele necesare 

pentru evenimentele ce se desfășoară în aceeași perioadă ( nunta de aur, etc.)  

In aceste conditii, pentru incadrarea in suma propusa de 100.000 lei, se propune un 

program care va fi definitivat funcție de raspunsul artiștilor invitați și incadrarea in 

sumele alocate . Orice propuneri de completare sunt bine venite. 

 

Raportat la cele mai sus arătate, solicit consiliului local aprobarea prezentului 

proiect de hotărâre. 

 

 

 

 Primar, 

 

 BOȚ IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr:    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

 

 

 

Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



Page 4 of 4 

 

 

 

 

 

 

                                           RAPORT DE SPECIALITATE   

 

la proiectul de hotărâre privind organizarea zilei Comunei Liesti, 

Judetul Galati, in anul 2018 

 

 

 

 Proiectul  de hotărâre este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale în 

materie. Temeiurile legale sunt corect invocate. Oportunitatea si necesitatea  proiectului 

de hotărâre sunt prezentate de inițiator in expunerea de motive si supuse analizei 

consiliului. 

 In bugetul local pentru anul 2018 s-au prevazut sumele necesare pentru acest 

eveniment. 

 

 Consiliul local are competența de a analiza si aproba prezentul proiect de 

hotărâre, potrivit prevederilor art.36, alin.(2), lit. „b ” și lit. „d ” , alin. (6), lit. „a ”, pct. 

1,4, 5  din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001,republicată, cu modificările 

si completările ulterioare. 

 

 

                                                           Inspector, 

 

       Pleșcan Nicoleta 
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