
 

HOTĂRÂREA NR. 16 
Din 30.04.2020   

privind : aprobarea  modificării Regulamentului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de 

activitate sportivă, aprobat prin HCL nr. 11 din 22.04.12020 

___________________________________________________________________________ 
   Inițiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
  Număr de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre:    3826 /23.04.2020               
____________________________________________________________________________ 

Consiliul local al comunei Lieşti, jud. Galaţi, întrunit în ședința   ordinară în data de 30.04.2020; 
Luând dezbatere proiectul de Regulament privind finanțările nerambursabile acordate de la bugetul 

local al comunei Liești pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere : 
       - Referatul inițiatorului , înregistrat sub nr.  3826 /23.04.2020              ; 
       - Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești 
cu nr. 3827 /23.04.2020               
       - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordin MTS nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă; 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările şi completările ulterioare. 
- In temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin.(7), lit. c),d,e),f),art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din O.U.G.  

nr.  57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare; 

                                             HOTARASTE: 
     Art.1. Se  aprobă  eliminarea din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate 

de la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă, aprobat prin HCL nr. 11 din 
24.04.12020, a  literei h) din - Capitolul VI - Controlul modului de utilizare a finanțările alocate de la bugetul 
local al U.A.T. comuna Liești. 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Liești, prin serviciul 
financiar-contabil  din cadrul Primăriei Liești. 

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică la Instituţiei Prefectului - Județul Galați, Primarului Comunei 
Liești, Membrilor comisiei de analiză si evaluare, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei 
Comunei Liești și se publică prin afişare și pe pagina web  www.primaria-liesti.ro. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        Contrasemnează,    
               Vasile  BOCĂNEALĂ                                 SECRETAR GENERAL,                                              
          ________________________                  Vasile AVĂDĂNEI                   

                                 
     ____________________________ 
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