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HOTĂRÂREA Nr. 22 
din 25.05.2020 

Privind: alocarea sumei de 500.000 lei cu titlu de finațare nerambursabilă, către 
Clubul Sportiv ,, SPORTING LIEȘTI" 

 
 
 
 

Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
Număr de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre:     4510/G/19.05.2020 

 
 

Consiliul local al comunei Liești, jud. Galați, întrunit în ședință ordinară în 
data 
de 25.05.2020; 
Luând act de: 

-   Referatul de aprobare nr. 4510/G/19.05.2020 a Primarului Comunei Liești; 
- Procesul verbal privind rezultatul selecției și evaluării de proiecte din data 

de 18.05.2020 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de activitate 
sportivă, înregistrat sub nr. 4454/G/18.05.2020; 

-   Raportul de Specialitate nr. 4511/G/19.05.2020; 
Având în vedere: 

- Prevedrile Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 
-   Prevederile H.C.L. nr. 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local 

general centralizat al comunei Liești; 
- Prevederile H.C.L. nr. 11/ 22.04.2020 privind aprobarea Regulamentului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al 
comunei Liești pentru proiecte de activitate sportive; 

- Prevederile  H.C.L.  nr.  16/30.04.2020  privind  aprobarea  modificării 
Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la 
bugetul local al comunei  Liești pentru proiecte de activitate sportivă, 
aprobat prin H.C.L. nr. 11 din 22.04.2020; 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. c),d),e),f), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
ulterioare;…  

HOTĂRĂȘTE: 
 
 



Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei cu titlul de finanțare 
nerambursabilă, către Clubul Sportiv ,, SPORTING LIEȘTI". 

 
 

Art. 2. Se aprobă contractual de finanțare între Clubul Sportiv ,, SPORTING 
LIEȘTI" și U.A.T. Liești, prevăzut în Anexa care face parte integrantă 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 General al Comunei Liești va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 
           
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              
   Vasile BOCĂNEALA                                                                                          
                                                                                                          Contrasemnează pentru,             
_____________________________                                               SECRETAR GENERAL 
                                                                                                         Vasile AVĂDANEI VASILE 
             aflat în concediu medical, 
    Consilier juridic, 
                                                                                                                          Alina Anișoara LUPEA 
 

                                                                                    * Opinie separată 

 


