ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia
2022
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 13555/01.07.2022;
- raportul de specialitate al administratorului public înregistrat sub nr. 13557/01.07.2022;
- prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 136, alin.
(10), art. 139, alin. (2) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea "Zilelor Municipiului Fălticeni"- ediţia
2022, conform programului prevăzut în Anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS
BABY – PARK S.R.L. Botoşani, având ca obiect amenajarea unui Parc de distracţii, conform
Anexei nr. 2.
Art.3: Se aprobă calitatea de partener al Municipiului Fălticeni în organizarea
Festivalului „Șezătoarea Copiilor”, care se va desfăşura în data de 19 iulie 2022, la Baza de
Agrement „ Nada Florilor” Fălticeni.
Art.4: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 54.070
lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi sportive în cadrul
Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" - ediţia 2022, conform Anexei nr.3.
Art.5: Se aprobă ca sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor să
fie utilizate în scopul aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie.
Art.6: Se aprobă alocarea sumei de 28.500 lei pentru aniversarea cuplurilor care au
împlinit 50 de ani de la căsătorie, conform Anexei nr. 4.
Art.7: Se aprobă alocarea sumei de 60.000 de lei pentru premierea elevilor, sportivilor şi
cadrelor didactice care îi îndrumă, conform Anexei nr. 5.
Art.8: Se aprobă alocarea sumei de 145.900 de lei pentru organizarea spectacolelor și
plata altor cheltuieli, prevăzute în Anexa nr. 6.
Art.9: Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10: Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente justificative.
Art.11: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Haidău Răzvan - Petrică
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