
 
 

HOTĂRÂREA NR. __4___ 
 din 20.11.2020                                              

Privind: alocarea unor sume  pentru acordarea cadourilor de Crăciun copiilor din comuna 
Lieşti si aniversarea  Nunții de aur -2020 

______________________________________________________________________________ 
Inițiator: Boţ Iulian, Primarul comunei Lieşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                                       14268/17.11.2020 
______________________________________________________________________________ 
 Consiliul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de   20.11.2020; 
 Având in vedere Referatul de aprobare  al iniţiatorului prezentei hotărâri, 
înregistrată sub nr.  14268/17.11.2020; 
 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, înregistrat 
sub nr.  14331/19.11.2020; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitate  nr……; 
 Având in vedere prevederile HCL nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului 
General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020; 

Având in vedere prevederile art. 129,alin. (2), alin.(7), lit. “a”, lit. “b”, , lit. “d”, , lit. 
“e”, alin.(14 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

In temeiul art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, a 
sumei de 60.000 lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun elevilor şi preşcolarilor din 
comuna Lieşti, judeţul Galați și  a copiilor cu dizabilități de la „ Asociația Suflet  Lieștean - 
Mihaela 2017” și a grupurilor de colindători de la Primăria Liești. 
 Art.2.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, a 
sumei de 10.000 lei pentru aniversare Nunții de aur -2020. 
 Art.3.- Primarul comunei Liești, județul Galați  va lua măsuri de aducere la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4.- Secretarul comunei Lieşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor in drept. 
 
 
 
P R E Ş E D I N T E  DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează , 

                                                                                        Secretar General 
     Săndică Costică                                                                      Avadanei Vasile     
 
_________________      __________________ 
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