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Anunț privind deschiderea consultării publice
Astăzi, 1 aprilie 2021, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de
consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea Regulamentului
pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de
ani sau peste 100 ani”.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

referatul de aprobare ala

iniţiatorului şi anexa.
Documentația

poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul
de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
consultării publice se pot depune până la data de 11 aprilie 2021: ca mesaj în format
electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;

prin poștă, pe adresa: Primăria

Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la
Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea Regulamentului pentru acordarea
unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100
ani”.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 21.04.2021
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, email: falticeni@falticeni.ro.
Secretar general municipiu,
Jur. Mihaela Busuioc

Întocmit,
Responsabil Legea 52/2003
Insp. Alexandru Săvescu
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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.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 7597/31.03.2021

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
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

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 dată.
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;
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- 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.
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