ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul Internaţional de
Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic”, care se va desfăşura în perioada 17 - 23 august
2020
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 15794/05.08.2020;
- raportul de specialitate al administratorului public înregistrat sub nr. 15883/06.08.2020;
- adresele nr. 41/28.07.2020 şi nr. 50/04.08.2020 transmise de către Asociaţia « Fălticeni
Cultural » ;
avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „6”, alin. 9, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si art. 139,
alin. 3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă calitatea de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalului Internaţional
de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic”, care se va desfăşura în perioada 17 – 23 august
2020.
Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei de 3700 lei,
pentru următoarele spectacole/evenimente:
- Spectacolul „Pisici” al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava(19 august 2020) – 1500 lei;
- Două spectacole pentru copii prezentate de Compania Teatrală „Andirino” din Iaşi – 2200 lei;
Art.3: Se aprobă alocarea sumei de 4500 lei pentru achiziţia unui număr de 150 de volume
intitulate „Iubiţi-le, iubiţi copii!” – autor prof. Constantin Bulboacă, în vederea acordării participanţilor la
concursurile din cadrul festivalului şi la spectacolele pentru copii.
Art.4: Se aprobă utilizarea gratuită pentru spectacole a curţii interioare a Muzeului de Artă
“Ion Irimescu” Fălticeni, a curţii Colegiului Naţional “Nicu Gane”Fălticeni, în baza acordului unităţii de
învătământ, şi a Amfiteatrului din incinta Bazei de Agrement „Nada Florilor” Fălticeni.
Art.4: Suma de 8200 lei va fi decontată în baza documentelor justificative depuse în termen
legal.
Art.5: Primarul municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
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