ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 13850 / 10.07.2020
Proiect
HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni"
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a domnului viceprimar, ing. Constantin Bulaicon, înregistrat la
nr. 13849/10.07.2020;
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, art. 136, alin. 10, art. 139, alin. 1 şi
art.196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea "Zilelor Municipiului Fălticeni" în
perioada 18 - 25 iulie 2020, conform programului din anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de
16.890 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi sportive în
cadrul Programului "Zilele Municipiului Fălticeni", conform anexei nr. 2.
Art.3: Se aprobă alocarea sumei de 28.500 lei (premiere cupluri - 13.500 lei,
buchete flori, lumânări nasi, şampanie, ecusoane, diplome, etc. - 3.000 lei, masă festivă
12.000 lei) pentru aniversarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, conform
Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 3.
Art.4: Se aprobă ca sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor
să fie utilzate în scopul aniversării cuplurilor, la 50 de ani de la căsătorie. Suma ce se
acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 300 lei;
Art.5: Se aprobă alocarea sumei de 43.000 de lei pentru premierea elevilor din
clasele a VIII-a şi a XII - a, care au obţinut medii mai mari de 9,50 la examenul de
Bacalaureat şi Evaluare Naţională, conform anexei nr. 4.
Art.6: Întocmirea statelor de paltă şi efectuarea plăţilor cade în sarcina unităţilor de
învăţământ.
Art.7: Se aprobă anexa nr. 5 privind cheltuielile diverse şi pentru mediatizarea
Programului Zilele Municipiului Fălticeni.
Art.8: Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va urmări modul
de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea "Zilelor Municipiului
Fălticeni".
INIŢIATOR
VICEPRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
VICEPRIMAR
Nr. 13849 / 10.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele
Municipiului Fălticeni"
Anul acesta trecem printr-o perioadă complicată din cauza pandemiei de
coronavirus şi nu putem să organizăm ediţia 2020 a Programului „Zilele Municipiului
Fălticeni” cu acţiuni şi activităţi diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai
actului de cultură şi divertismentului, aşa cum am făcut-o în fiecare an. Din acest motiv, vă
propun un program într-o formă modificată, adaptată contextului pandemic actual.
Programul manifestărilor prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre va fi organizat
de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi Primăria Municipiului Fălticeni.
Pentru aniversarea cuplurilor, la împlinirea a 50 de ani de la casătorie, suma
necesară este de 28.500, fiecare familie urmând să primească suma de 300 lei.
Acesta este al optulea an consecutiv când municipalitatea acordă premii de
excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură. Dată fiind situaţia din acest an,
vă propun să fie premiaţi cei 86 de elevi din şcolile şi liceele fălticenene, din clasele a VIIIa şi a XII - a, care au obţinut medii mai mari de 9,50 la examenul de Bacalaureat şi
Evaluare Naţională (31 elevi din clasa a VIII –a şi 55 de absolvenţi ai învăţământului liceal).
Suma propusă pentru premierea elevilor care au obţinut medii mai mari de 9,50 la
examenul de Bacalaureat sau Evaluare Naţională, a sportivilor, a cadrelor didactice şi a
antrenorilor este de 43.000 lei, fiecare elev urmând să primească suma de 500 lei.
Alte activităţi propuse: Turneu Circuitul AMATUR - Tenis de masă, „Cupa
Municipiului Fălticeni”, ediţia a XI-a; Turneu tenis de câmp Old Boys, „Cupa Municipiului
Fălticeni”, ediţia V-a; Turneu tenis de câmp pentru copii - „Cupa Municipiului Fălticeni”,
ediţia a VII-a; Concurs de înot - Cupa „Nada Florilor”.
Este clar că nu putem să mai angajăm contracte cu trupe şi cântăreţi, pentru că ar fi
aproape imposibil să respectăm regulile de distanţare socială.
În vederea premierii participanţilor la competiţiile organizate în cadrul Zilele
Municipiului Fălticeni, în baza referatelor nr. 13653/8.07.2020, 13654/8.07.2020,
13655/8.07.2020, 13656/8.07.2020, 13735/9.07.2020, întocmite de organizatorii
manifestărilor a fost stabilit un necesar de materiale (tricouri, cupe, medalii, pachete cu
dulciuri, etc.) pentru: Concursul de tenis de masă din liga “Amatur”, dotat cu trofeul “Cupa
Municipiului Fălticeni”; Turneul de tenis de câmp pentru copii dotat cu “Cupa Municipiului
Fălticeni”, Turneul de tenis de camp Old Boys, Concursul de înot Cupa “Nada Florilor”,
Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local aprobarea organizării şi
desfăşurării Programului „Zilele Municipiului Fălticeni”, în perioada 18 - 25 iulie 2020,
(Anexa 1), a bugetului prevăzut în Anexele 2 - 5 .
INIŢIATOR
VICEPRIMAR
Ing. Constantin Bulaicon
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului „Zilele
Municipiului Fălticeni”
Toate manifestările cultural-artistice din municipiul Fălticeni au fost anulate în
această primavară ţi în prima parte a acestei veri. În perioada 18 - 25 iulie 2020, la
Fălticeni se vor desfăşura „Zilele Municipiului”, eveniment care cuprinde activităţi
religioase, competiţii sportive, premierea elevilor și expoziție de mașini de epocă. Pe
terenul cu zgură de la Baza de Agrement „Nada Florilor” va fi organizat un turneu tenis
de câmp pentru copiii şi unul pentru adulţi, iar la Baza de Agrement „Nada Florilor” un
concurs de înot.
Luni, 20 iulie, după Sfânta Liturghie de la Biserica cu hramul „Sfântul Ilie” din
Fălticeni, va avea loc o procesiune religioasă pe traseul Biserica Sf. Ilie – Spitalul
Municipal Fălticeni – Biserica Adormirea Maicii Domnului – Primăria Fălticeni –
Catedrala „Învierea Domnului” – Biserica Sfântul Ilie. Depalsarea preoţilor cu icoane şi
racla cu sfntele moaşte se va face cu o maşină platformă.
La Catedrala „Învierea Domnului” va fi organizată “Nunta de aur”, sărbătorirea
cuplurilor fălticenene care aniversează 50 de ani de căsătorie.
În cadrul manifestării „Zilele Municipiului Fălticeni” vor fi premiaţi elevii care au
obţinut medii mai mari de 9,50 la examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională.
Manifestările se vor încheia pe 25 iulie cu un turneu de tenis de masă inclus în
Circuitul AMATUR.

Administrator Public,
Silviu Haralambie Rusu

