ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 28210/10.12.2019
Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de
Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa
şcolii…în Municipiul Fălticeni”
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.
28209/10.12.2019;
În temeiul prevederilor art. 59, alin. 1, pct. A, lit. c din Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. g, art.
136, alin. 10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă organizarea Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de
Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa
şcolii…în Municipiul Fălticeni” în perioada 15 februarie – 30 martie 2020;
Art.2. Se aprobă Regulamentul Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de
Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în
Municipiul Fălticeni”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR GENERALMUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

REGULAMENTUL OFICIAL
de desfăşurare al PROGRAMULUI
,,Vino cu 20 de PET-uri / Doze de Al şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa
casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul Fălticeni”

Prezentul regulament reprezintă documentul în baza căruia urmează să se desfăşoare, în
perioada 15 februarie-30 martie 2020, Programul,,Vino cu 20 de PET-uri / doze de Al
,comprimate şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în
Municipiul Fălticeni”, program care urmăreşte insuflarea respectului pentru mediul inconjurator
prin participarea la actiuni concrete atât de plantare cât şi de colectare selectivă.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI
1,1 Organizatorul Programului este Primăria Municipiului Fălticeni şi Consiliul Local al
Municipiului Fălticeni (cod de înregistrare fiscală 5432522) (denumit în cele ce urmează
„Organizatorul”) şi se desfăşoară în Municipiului Fălticeni.
1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România
prin publicarea pe site-ul web www.falticeni.ro.
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului
Concursului, potrivit celor menţionate mai jos („Regulamentul”).
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând
ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după consultarea şi informarea participanţilor.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DESFĂŢURAREA PROGRAMULUI
2.1 Programul se va desfăşura în perioada 15 februarie – 30 martie în Municipiul Fălticeni

SECŢIUNEA 3. OBIECTIVELE CAMPANIEI, DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
3.1 Obiectivele campaniei:
- Formarea unui sentiment de respect pentru mediu prin promovarea voluntariatului pe probleme
de ecologie cu acţiuni responsabile şi conştiente de plantare de arbori care duc la îmbunătăţirea
calităţii aerului şi a vieţii fiecăruia dinte noi.

- Colectarea şi reciclarea unei cantităţi de PET-uri care să crească gradul de informare şi
conştientizare a populaţei Municipiului Fălticeni referitor la beneficiile colectării şi reciclării
PET-urilor.
- Programul se adresează tuturor locuitorilor Municipiului Fălticeni.
-Dreptul de participare aparţine în exclusivitate Participanţilor, care îndeplinesc condiţiile
impuse de Regulament.
SECŢIUNEA 4.
Mecanismul de derulare al Programului este următorul:
4.1 UAT Municipiul Fălticeni în perioada 15 februarie- 15 martie va realiza achiziţia a 1000 de
puieţi de tuia.
4.2 În data de 21 martie ora 10 00 se va desfăşura în faţa Primăriei Municipiului Fălticeni acţiunea
de înregistrare a Participanţilor care trebuiesc să facă dovada că sunt locuitori ai municipiului
prin prezentarea actului de identitate.
Participanţii în schimbul a 20 de PET-uri sau Doze de Al, care sunt curate şi comprimate pentru
a li se reduce volumul, vor primi un puiet de tuia.
Fiecare Participant poate primi maxim 3 puieţi de tuia în schimbul la 60 de PET-uri sau doze de
Al colectate.
4.3 Participanţii pot planta puieţii pe domeniul proprietate privată a Participantului sau pe
domeniul public şi privat al Municipiului Fălticeni.
4.4 În perioada 21 martie -30 martie Participanţii care au primit puiet de tuia pentru plantare
trebuie să facă dovada plantării prin realizarea unei fotografii cu copăcelul plantat.
Toţi beneficiarii denumiţi în continuare Participanţi sunt rugaţi să aducă fotografia la sediul
primăriei Municipiului Fălticeni – camera 36, sau să o trimită pe adresa de email:
urbanism@falticeni.ro, însoţită de numele Participantului şi avănd ca Subiect: Programul
plantăm tuia.
4.4 În cazul în care în data de 21 martie se va epuiza stocul de 1000 de puieţi şi vor fi locuitori
din Municipiul Fălticeni prezenţi care doresc să se înscrie în PROGRAM , UAT Municipiul
Fălticeni va suplimenta numărul de puieţi de tuia cu achiziţionare a încă maxim 1000 de puieţi.
4.5 Data la care se va relua Programul se va stabilii ulterior şi va fi anunţat pe site-ul:
www.falticeni.ro
4.6 PET-urile şi Dozele de Al colectatea vor fi predate la un reciclator, iar valoarea lor se va
regăsi în evidenţele contabile ale UAT Municipiul Fălticeni

SECŢÍUNEA 5. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
5.1 Prin participarea la Program, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate, va împiedica participarea la
program.
5.2 Următoarele date personale vor fi colectate pe durata programului şi utilizate în scopul
desfăşurării acesteia: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, nr. de telefon. Prin participarea la
Program şi furnizarea datelor personale, participanţii îşi exprimă acordul explicit pentru
prelucrarea Datelor Personale.

SECŢIUNEA 6. REGULAMENT OFICIAL
6.1 Acest Regulament prezintă condiţiile pe care participanţii la Program trebuie să le
îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili. Înscrierea în acest Program înseamnă pentru
participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.
6.2 Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe site-ul Organizatorului:
www.falticeni.ro
6.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, în
măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune şi pentru a asigura
obiectivitatea, transparenţa şi cât mai larga participare în cadrul Programului ecologic, cu
obligaţia de a anunţa publicul în mod oficoal, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi
informarea iniţială.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA PROGRAMULUI
7.1 Prezentul Program poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 2, în cazul
apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Program sau
printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunţarea prealabilă a publicului pe
www.falticeni.ro
7.2 Întreruperea Programului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor
Organizatorului în raportul cu participanţii.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
8.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile

implicate se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române, în jurisdicţia cărora se
află Organizatorul.
8.9. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Program se primesc în scris, la adresa UAT
Municipiul Fălticeni, strada Republicii, nr. 13 sau pe adresa : falticeni@falticeni.ro.
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REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării Programului
,,Vino cu 20 de PET-uri / Doze de Al şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa
casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul Fălticeni”

Creşterea conştientizării rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecţia şi
recrearea mediului ASTĂZI, prin plantarea de copaci şi prin reciclarea ambalajelor de plastic se
regăsesc în Programul intitulat ,,Vino cu 20 de PET-uri / Doze de Al şi poţi planta un copăcel de
tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul Fălticeni”
Programul al cărui regulament îl supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni presupune achiziţionarea a 1000 de puieţi de tuia care vor fi oferiti spre plantare
locuitorilor Municipiului Fălticeni care vor aduce la ,,schimb’ cu 20 de peturi sau doye de Al
curate şi comprimate .
Derularea acestui Program se va face în perioada 15 februarie-30 martie.

PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

România
Judeţul Suceava
Primăria Municipiului Fălticeni
Direcţia Tehnică
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării Programului
,,Vino cu 20 de PET-uri / Doze de Al şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa
casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul Fălticeni”

Educaţia ecologică presupune şi insuflarea respectului pentru mediul înconjurător prin
participarea la acţiuni concrete.
Aşadar pentru cei care doresc un mediu mai curat, UAT Municipiul Fălticeni vine cu
iniţiativa derulării unui Program intitulat ,,Vino cu 20 de PET-uri sau Doze de Al comprimate şi
poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul
Fălticeni”
Acest Program derulat în perioada 15 februari-30 martie pune la dispoziţia cetăţenilor
municipiului în primă etapă 1000 de puieţi de tuia, cu posibilitatea prelungirii lui dacă cererile şi
implicarea vor fi mari, cu încă 1000 de puieţi.
Acţiunea concretă va avea loc în data de 21 martie 2020 cînd participanţii la Program vor
primi în schimbul a 20 de PET-uri sau doze de Al, comprimate, un puiet de tuia, dar nu mai mult
de trei puieţi pentru fiecare participant.
În felul acesta se doreşte educare populaţiei în ceea ce priveşte modul corect de reciclare
al PET-urilor şi obţinerea unui aer mai curat.
Drept pentru care supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Organizarea Programului ,,Vino cu 20 de PET-uri / Doye de Al şi poţi planta un copăcel de tuia
în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii,... în Municipiul Fălticeni”, cu regulamentul acestuia.

COMPARTIMENTUL MEDIU
Ing. Simona Vacariuc

