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PROIECT DE HOTARARE 

Privind: alocarea sumei de 600.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă, către 

Clubul Sportiv ,, SPORTING LIEȘTI" 
 
 

Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
Număr de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre:     4260  /G/28.04.2022 

 
 

Consiliul local al comunei Liești, jud. Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

28.04.2022;  

Luând act de: 

-   Referatul de aprobare nr.  4260 /G/28.04.2022 al Primarului Comunei Liești; 

- Procesul verbal privind rezultatul selecției și evaluării de proiecte din data de 11.04.2022 

al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de activitate sportivă, înregistrat sub  nr.   3585 

/G/11.04.2022; 

-   Raportul de Specialitate nr.  4261 /G/28.04.2022; 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

- Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive, cu completările și modificările ulterioare 

-   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;   

- 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, cu modificările și completările ulterioare;  

-  H.C.L. nr. 9 /10.02.2022 privind aprobarea bugetului local general centralizat al 

comunei Liești; 

-  H.C.L. nr. 11/04.03.2022  privind aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale 

activități  cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Liești în 

anul 2022; 

 

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, adoptă prezenta;  

 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 600.000 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. 
 
 
           

INITIATOR, 

PRIMAR, 

 

Iulian BOȚ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 500.000 LEI CU 

TITLUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ CĂTRE CLUBUL SPORTIV 

,,SPORTING LIEȘTI" 
 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune alocarea din bugetul local către Clubului 

Sportiv ,, SPORTING LIEȘTI" a sumei de 600.000 lei cu titlul de finanțare nerambursabilă. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

administrațiile publice locale au stabilite obligațiile de finanțare și de sprijinire sub toate formele 

a sportului. Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public în domeniile educației 

fizice și sportului conform art. 2 alin. (4) din Legea 69/2000. 

Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt 

enumerate la art. 18¹alin.(2) din Legea 69/2000, cu modificările ulterioare, din cadrul 

programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art.1, se acordă în  baza unei  proceduri  

aprobate prin  hotărâre  a  autorităților deliberative  în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. 

(3) din Legea 69/2000.Condițiile,  criteriile  și  procedura,  precum  și  cuantumul  pe  fiecare 

categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, se 

stabilesc, prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale. 

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a finanțării directe au fost  stabilite prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 22.04.2020. După analiza dosarului depus de Clubul 

Sportiv SPORTING LIEȘTI , comisia de evaluare și  selecție  a  proiectelor  de  activitate  

sportivă  a constatat că au fost îndeplinite  condițiile de eligibilitate și s-a intocmit    Procesul     

verbal     privind rezultatul selecției și evaluării de proiecte ,  înregistrat  sub  

nr.3283/G/11.04.2022. 

In ședința CL din 11.04.2022 au fost supuse discuției cererile cu nr. 3491/G și 3492 din 

07.04.2022  ale domnilor Gorie Fănel  și Matei Dorinel   prin care se comunica intenția de 

cedare a  acțiunilor  în proporție de 5% pe care le dețin fiecare la Clubul Sportiv Sporting Liești. 

Am informat consiliul despre consecințele acceptării: conform art. 55 al OG nr. 26/2000, 

asociația se dizolvă de drept dacă are mai puțin de 3 acționari. Se pierde tot: poziția în clasament, 

palmares, etc., se schimbă forma de organizare și va trebui să o luăm de la capăt. 

Consiliul nu a agreat perspectiva  de dizolvare a echipei, motiv pentru care s-a încercat 

clarificarea situației . 

Întrucât cererile au fost respinse in plenul consiliului , am promovat proiectul de hotărâre 

în regim de urgență, prin suplimentarea ordinii de zi , pentru a asigura  finanțarea echipei.   

 Propun consiliului local spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

     PRIMAR, 

     Iulian BOȚ 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
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Nr  .4260 /G/28.04.2022 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 600.000 LEI CU 

TITLUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ CĂTRE CLUBUL SPORTIV 

,,SPORTING LIEȘTI" 

 

 

Având în vedere: 

- Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, 

cu completările și modificările ulterioare; 

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

- Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordin MTS nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate 

sportivă; 

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 

-  H.C.L. nr. 9/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local general centralizat al comunei Liești; 

-  H.C.L. nr. 11/04.03.2022  privind aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  

cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfășoară în comuna Liești în anul 2022; 

- Procesul verbal privind rezultatul selecției și evaluării de proiecte din data de 11.04.2022 al comisiei 

de evaluare și selecție a proiectelor de activitate sportivă, înregistrat sub nr. 3585/G/11.04.2022; 

Considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

Întocmit: 

Consilier superior, 

Mioara Hodorogea 
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Serviciul financiar-contabil 

 

 

 

4261/G/28.04.2022 
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