
 

                                                            

 

HOTĂRÂREA nr. 16____ 

Din 29.04.2021  
privind  aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  

cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna 

Liești în anul 2021  

                   

  Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei  Liesti 

  Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:       4142 / 21.04.2021     

 

           Consiliul local al comunei Liesti, convocat in sedinta ordinara din  

29.04.2021 ;        

           Avand in vedere : 

-Referatul de aprobare  al initiatorului cu nr. 4142 din 21.04.2021    ; 

- raportul intocmit de compartimentul de resort financiar-contabil din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti cu nr. 

4353/28.04.2021; 

- prevederile HCL nr. 12/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local  

general centralizat al comunei Liești; 

-Hotărârea nr. 11/22.04.2020 de  aprobare a Regulamentului privind 

regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei 

Liești pentru proiecte de activitate sportivă, modificată și completată prin 

HCL nr. 38/31.08.2020 

- art. 3, alin.(2),art. 11, art. 20, lit h) și k) și Anexa nr. 2, Cap.II,pct. 9, lit. b) 

din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 3, art. 18, art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi 

completările ulterioare și Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din 

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

-art. 3, alin.(3) al O.G. nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 

din Romania, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.470 

/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania; 
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In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), 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; 

 

                                         H O T A R A S T E: 
 

                    Art. 1.     Se aprobă lista principalelor  activități  cultural-

artistice, sportive,  sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Liești  

în anul 2021 și sumele ce se alocă , conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităților  prevăzute  în Anexa aprobată  conform art. 1,  se 

face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi 

sponsorizări atrase în acest scop. 

 

 Art. 3. Domnul primar , prin compartimentul  financiar-

contabil,  va asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                      Art.  4.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                 Contrasemnează, 

     BUJOR CORNEL                                              Secretar   general 

_______________________                            VASILE  AVADANEI 

 

                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                                

                                           Anexa la HCL nr.  __16_din 29.04.2021 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării Data/ 

perioada 

Suma 

alocata 

-mii lei- 

2 Nunta de Aur – Premii pentru familii care au 

împlinit 50 de ani dec ăsătorie 

Luna 

decembrie 

10 

3 Ziua Internaţională a Copilului.-Manifestări 

dedicate celor mici. 

-Spectacol la Căminul cultural. 

-Concursuri artistice  

 

1 iunie 

 

6 

4 Ziua eroilor 

-Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor. 

-Întâlnire cu veteranii de război 

 

25 mai 

 

1 

 Sărbătoarea zilei nationale- 1 Decembrie 1 Decembrie 2,5 

7 Pomul de iarnă pentru copii După 

 15 decembrie 

40 

8 -Alte evenimente culturale(sprijinire editare și 

lansare de carteaniversare personalități, evenimente 

culturale, spectacole) 

-anul 2021 5 

9 Sustinerea activitatilor sportive din comuna Liești Anul 2021 600 

10 Sustinere activității cultelor din localitatea Liești Anul 2017 300 

     

 

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


