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Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii
persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100
ani
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.
7597/31.03.2021;
În temeiul prevederilor art. 1, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 4, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, art. 136, alin. 10 şi art. 139,
alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru acordarea unor premii persoanelor
care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă acordarea din bugetul local al municipiului Fălticeni a
unui premiu în valoare de 500 lei persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta
de 100 de ani sau peste 100 ani în cursul anului respectiv.
Art.3: Se aprobă acordarea unei diplome, unui buchet de flori şi a unui tort
personalizat în valoare de 100 lei/persoană.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste
100 ani
Persoanele centenare merită tot respectul şi aprecierea noastră, iar în municipiul
Fălticeni locuiesc, în prezent, trei persoane care împlinesc în acest an 100 de ani şi o
persoană care împlineşte 101 ani.
Prin proiectul denumit „Vieţi Centenare”, iniţiat în anul 2019, municipalitatea şi-a
propus ca anual să omagieze persoanele centenare din localitatea noastră.
Neexistând un act normativ care să prevadă faptul ca persoanele care împlinesc 100
de ani primesc o sumă de bani din partea administraţiei publice sau a statului român,
singura modalitate de a recunoaşte contribuţia adusă la dezvoltarea comunităţii municipiului
Fălticeni, cât şi respectul şi preţuirea faţă de aceşti cetăţeni ai municipiului este o hotărâre a
consiliului local.
Faţă de cele precizate mai sus vă propun aprobarea omagierii şi înmânarea, cu
caracter simbolic a recompensei de 500 lei/persoană, pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza
municipiului Fălticeni, care sărbătoresc 100 sau peste 100 de ani de viaţă;
Cu ocazia omagierii se vor înmâna, din partea UAT Municipiul Fălticeni, persoanelor
sărbătorite, o diplomă, un buchet de flori, un tort personalizat, a căror valoare estimată este
de 100 lei/persoană;
Sumele necesare vor fi alocate anual, din bugetul local al municipiului Fălticeni, şi vor
putea fi majorate prin Hotărâre de Consiliu Local.
Această recompensă va fi acordată în semn de respect şi preţuire faţă de persoanele
vârstnice ce reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită
limitărilor fiziologice şi fragilităţii caracteristice fenomenului de îmbătrânire şi pentru ca
persoana vârstnică să simtă solidaritatea comunităţii din care face parte. Prin omagiere se
doreşte recunoaşterea contribuţiei pe care aceste persoane şi-au adus-o la dezvoltarea
comunităţii locale fălticenene.
Menţionez că de prevederile prezentei hotărâri vor beneficia doar persoanele care au
împlinit vârsta de 100 ani sau peste 100 de ani de viaţă în anul respectiv, sunt domiciliate pe
raza municipiului Fălticeni, iar dovada apartenenţei la acest grup social se va face prin
identificarea în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,
conform regulamentului care constituie anexa la prezenta hotărâre.

INIŢIATOR
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Anexă la H.C.L. nr. __________________

Regulament pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau
împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art.1. – Premiul se acordă, după caz, din iniţiativa:
a) Primarului;
b) Consilierilor locali;
c) La propunerea persoanelor aparţinătoare celor care împlinesc sau au împlinit vârsta
de 100 de ani.
Art.2. - Acordarea premiului nu este condiţionată de:
a) cetăţenie;
b) naţionalitate;
c) sex;
d) religie;
e) apartenenţă politică.
Art.3. – Premiul se acordă la data împlinirii vârstei de 100 de ani sau peste 100 de
ani, o singura data.
Art.4. – Premiul este un drept al persoanelor beneficiare, nefiind transmisibil;
Capitolul II – Premiul
Art.5. – Premiul în bani, diploma, buchetul de flori şi tortul personalizat se acordă,
personal sau prin aparţinători, o singura data, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de
ani sau peste 100 de ani şi care au domiciliul în Municipiul Fălticeni.
Capitolul III - Procedura acordării şi înmânării premiului
Art.6. - Procedura acordării premiului este următoarea:
- Compartimentul programe, mass-media şi organizare evenimente locale va solicita,
la începutul fiecărui an, Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Fălticeni o
situaţie statistică privind persoanele care urmează să împlinească 100 ani sau peste 100 de
ani;
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni identifică
persoanele care împlinesc în anul curent vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani şi
comunică situaţia Compartimentul programe, mass-media şi organizare evenimente locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Compartimentul programe, mass-media şi organizare evenimente locale asigură
legătura cu familia sărbătoritului, stabileşte data şi modalitatea prin care un reprezentant al

Primăriei poate înmâna premiul în bani, diploma, florile şi tortul şi întocmeşte un referat de
aprobare, indicând sumele necesare pentru acordarea premiului;
- Direcţia economică asigură sumele necesare;
- Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, duce la îndeplinire
prezenta hotărâre;
- Suma de bani, diploma, florile şi tortul vor fi înmânate persoanei aniversate sau
aparţinătorilor acesteia, după caz.
Capitolul IV - Dispoziţii finale
Art.7. - Premierea nu se va mai acorda în cazul decesului persoanei centenare, dacă
acesta a fost înregistrat în timpul procedurii de acordare a ajutorului financiar;
Art.8. – Punerea în aplicare a prezentului regulament se va face cu respectarea
legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartiment programe, mass – media şi organizare evenimente locale
Nr. 9054/20.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau
peste 100 ani
Municipalitatea fălticeneană doreşte să-şi sărbătorească cetăţenii care împlinesc
venerabila vârstă de 100 de ani. În contextul unei lumi care şi-a schimbat scara de valori,
exemplul oferit de persoanele centenare nouă, tuturor, prin puterea şi rezistenţa de care
au dat dovada de-a lungul timpului în faţa vicisitudinilor întâmpinate, merită a fi marcat
o dată cu împlinirea impresionantei vârste de 100 de ani.
În urma verificărilor la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor, în anul 2021, în Municipiul Fălticeni, sunt patru cetăţeni care au împlinit
sau împlinesc vârsta de 100 de ani şi de 101 ani. Primăria Municipiului Fălticeni poate
să acorde premii locuitorilor care au împlinit vârsta de cel puţin 100 de ani, în urma
aprobării Consiliul Local.
Cei patru “fălticeneni - simbol” au crezut în destinul acestei ţări, iar prin faptele
lor au demonstrat ataşamentul faţă de Municipiul Fălticeni. Ei sunt exemplu de dăruire,
de omenie, pentru toţi locuitorii municipiului, în viaţa au suferit foarte mult, unii dintre
ei fiind veterani de război
Atribuirea sumelor prevăzute în hotărârea deliberativului local se va face conform
regulamentului aprobat. Pe lângă premiul în bani fiecare persoană sărbătorită va primi
un tort personalizat, un buchet de flori şi o diplomă.
Compartiment programe, mass – media şi organizare evenimente locale
Cons. superior Silviu Buculei

