ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 13003/14.06.2021

Proiect
HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 34.560 lei în vederea organizării
unor manifestări cultural – artistice şi sportive în perioada 24 – 26 iunie 2021
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrat la nr. 13002/14.06.2021;
In temeiul prevederilor art. 40, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. a, art. 136, alin.
10 şi art. 139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 34.560 lei în vederea
organizării unor manifestări cultural – artistice şi sportive în perioada 24 – 26 iunie
2021, conform anexelor nr. 1 şi 2 .
Art.2: Decontarea cheltuielilor se va realiza pe baza de documente justificative,
în termen legal.
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 GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente locale
Nr. 13004/14.06.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 34.560 lei
în vederea organizării unor manifestări cultural – artistice şi sportive în perioada
24 – 26 iunie 2021
Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea manifestărilor culturalartistice, sportive şi de tineret care se vor desfăşura în municipiul Fălticeni, în perioada
24 – 26 iunie, conform anexei nr. 1. Pe parcursul celor trei zile vor avea loc mai multe
evenimente organizate de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în
parteneriat cu Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”, Asociaţia Ghizilor din
Bucovina, Asociaţia „Fălticeni Cultural” şi Asociaţia Club Sportiv „Şomuz Fălticeni”.
Aprobarea acestor manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret este
necesară şi oportună deoarece viaţa culturală a municipiului este diversificată prin
acţiuni care marchează momente importante din istoria acestei localităţi.
Asociaţia Ghizilor din Bucovina organizează, din anul 2015, „Cultura în Parc”, o
manifestare care transmite sentimente de prietenie, voie bună, linişte şi bun gust.
Dialogul intercultural, expunerea unor elemente culturale, împărtăşirea unor obiceiuri
familiale, diverse tradiţii, arte şi meşteşuguri, contribuie la consolidarea relaţiilor dintre
tineri şi vârstnici, dintre locuitorii municipiului Fălticeni şi cei din localităţile învecinate.
În cadrul acestui eveniment va avea loc joi, 24 iunie, o expoziţie de fotografie cu
imagini surprinse în cadrul expoziţiei din Nepal şi un concert în aer liber, susţinut de
trupa „Conversaţii Acustice”.
Fondurile solicitate de Asociaţia Ghizilor din Bucovina sunt necesare pentru
acoperirea unor cheltuieli legate de spectacolul folk şi expoziţia foto.
În vara anului anul 2020 a fost semnat contractul pentru proiectarea şi
realizarea lucrărilor pentru proiectul „Restaurare monument istoric Muzeul Fălticenilor
Vasile Ciurea”, lucrări finalizate la începutul lunii iunie 2021.
Demersurile pentru realizarea acestui proiect au început în anul 2016, când a
fost obţinut, de la Ministerul Culturii, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, avizul
prealabil în vederea înfiinţării Muzeului Fălticenilor „Vasile Ciurea”. După această
restaurare, imobilul, o clădire aflată pe lista monumentelor istorice şi o instituţie
emblematică pentru Fălticeni va avea funcţionalitate de muzeu şi bibliotecă.
Activitatea Bibliotecii municipală „E. Lovinescu”, în imobilul recent reabilitat, se va
relua vineri, 25 iunie. Cu acest prilej va fi oficiată o slujbă de sfinţire oficiată de un
sobor de preoţi din protopopiatul Fălticeni, o expoziţie de pictură cu lucrările pictorului
Alexandros Pintilii Karciucas, o expoziţie de fotografie semnată de artistul fotograf
Codrin Anton şi un spectacol de muzică clasică, folk şi momente lirice, realizat cu
sprijinul Asociaţiei „Fălticeni Cultural”.
Boxul este una dintre ramurile sportive care a adus Fălticeniului recunoaştere la
nivel naţional şi internaţional. Unul dintre sportivii de marcă în acest domeniu a fost
regretatul pugilist Mihai Vasilache, care a cunoscut succesul atât pe plan sportiv cât şi
antreprenorial. Mihai Vasilache a fost Campion Naţional al României la categoria
semigrea, în anii 1987, 1988 şi 1989.
În memoria sa, secţia de box ACS „Şomuz Fălticeni” a iniţiat Memorialul „Mihai
Vasilache”, ediţia a treia urmând a avea loc pe data de 26 iunie 2021, în parteneriat cu
Primăria şi Consiliul Local Fălticeni.

Fondurile solicitate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli, cum ar fi:
asigurarea mesei de prânz pentru sportivi, oficiali, arbitri, materialele pentru premierea
sportivilor (cupe, diplome, medalii, premii constând în produse), materiale de
promovare (tricouri personalizate pentru sportivii participanţi, afişe), plata arbitrilor şi a
asistenţei medicale.
ACS „Şomuz Fălticeni” solicită şi utilizarea gratuită a Sălii de sport “Gabriel
Udişteanu” în ziua de 26 iunie.
Bogăţia formelor de manifestări cultural-artistice şi sportive demonstrează
puterea de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni pentru aproape
toate categoriile sociale, aşa cum reiese din Anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre.
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea evenimentelor din Anexa
nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre se vor aloca sume din bugetul local conform
Anexei 2, justificarea şi decontarea cheltuielilor fiind realizată pe bază de acte
doveditoare.

Consilier superior,
Silviu Buculei
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a
sumei de 34.560 lei, în vederea organizării unor manifestări cultural – artistice şi
sportive în perioada 24 – 26 iunie 2021
După o perioadă de aşteptare, demersurile noastre, începute în anul 2016, fac astăzi
posibilă finalizarea lucrărilor de restaurare a clădirii în care a funcţionat primul Muzeu
regional al judeţului Suceava şi ulterior Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din
Fălticeni. Lucrările au fost realizate în timp util, astfel încât, pe 25 iunie 2021 putem să
redeschidem „Muzeul Fălticenilor”. Pentru a marca acest eveniment vă propun o serie de
evenimente culturale care se vor desfăşura în zilele de joi, 24 iunie, şi vineri, 25 iunie.
„Cultură în Parc” şi-a propus încă de la început să fie altfel decât un eveniment în aer
liber, să se axeze nu doar pe muzică, ci şi pe film, fotografie, pictură, teatru, călătorii şi
altele. Toate pentru a încânta publicul din Fălticeni. Şi anul acesta Asociaţia Ghizilor din
Bucovina ne propune în cadrul ediţiei a VI –a a activităţii „Cultura în Parc” expoziţia cu
fotografii realizate în cadrul expediţiei din Nepal, „Înălţimi. Riscuri. Bucurii” şi un concert în
aer liber susţinut de trupa „Conversaţii Acustice” din municipiul Suceava, activităţi pe care
vă propun să le susţinem cu suma de 1.500 lei, conform solicitării nr. 12388 din 4.06.2021.
Alexandros Pintilii Karciucas este unul dintre cei mai apreciaţi pictori acuarelişti din
România. Pictorul are în palmares numeroase participări în expoziţii organizate în România,
Anglia, Bulgaria, Grecia, Italia şi Serbia, foarte multe lucrări regăsindu-se în colecţii private
din ţară şi din străinătate. Activitatea sa a fost reflectată în reviste importante dedicate artei
şi designului din Europa şi Statele Unite ale Americii, iar din anul 2017 este membru al
„Birmingham Watercolor Society”, o societate cu o tradiţie de peste 100 de ani în arta
plastică.
Artistul fotograf Codrin Anton, membru AAFRo, preşedintele Clubului Fotografilor
Suceveni, a descoperit pasiunea de a fotografia in anul 2007, de-a lungul timpului
practicând fotografia de natură, de portret, de sport sau pe cea documentară. Expoziţia pe
care ne-o propune pe 25 iunie, este o continuare a celei vernisate în anul 2018, la Muzeul
de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, „Târg boem la centenar” din cadrul proiectului foto
„Fălticeni, târgul meu boem”, început la sfârşitul anului 2015.
Suntem onoraţi să îi avem alături de noi la redeschiderea Bibliotecii „Eugen
Lovinescu” pe cei doi artişti, alături de invitaţii spectacolului de muzică clasică, poezie şi folk
Cvartetul Passione, actorul Constantin Bebe Cotimanis, soliştii Maria Gheorghiu şi Radu
Graţianu
Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru municipiul şi zona Fălticeni, propun
autorităţii deliberative alocarea de la bugetul local a sumei de 21.100 de lei (onorarii artişti,
cazare, dineu, mediatizare, materiale promoţionale, alte cheltuieli diverse si neprevăzute) în
vederea organizării evenimentelor culturale din perioada 24 – 26 iunie.

Iniţiat de ACS „Şomuz Fălticeni”, la începutul anului 2019, Memorialul „Mihai
Vasilache” s-a bucurat, încă de la prima ediţie, de un interes deosebit în peisajul pugilistic
din zona Moldovei, promovând imaginea municipiului Fălticeni.
Cele două gale organizate la Fălticeni au reunit cluburi cu tradiţie în boxul românesc,
dar şi persoane implicate în promovarea acestui sport la nivel naţional.
Având în vedere dorinţa de a asigura continuitate acestui eveniment, dar şi
încurajarea activităţii secţiilor de box din Municipiul Fălticeni, propun Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni alocarea sumei de 14.960 în vederea organizării Memorialului de box
„Mihai Vasilache”, conform solicitării nr. 12419/7.06.2021. Evenimentul va avea loc pe data
de 26 iunie 2021, în Sala de sport „Gabriel Udişteanu”.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei
de 34.560 lei, în vederea organizării unor manifestări cultural – artistice şi sportive în
perioada 24 – 26 iunie 2021.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

