
                    R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
           MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
     CONSILIUL LOCAL 

                                                                                
Proiect 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea documenta ţiei şi a cheltuielilor legate de  proiectul 

„ CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE 
TURISTICA IN MUNICIPIUL FALTICENI”, finan ţat prin Programul 

Opera ţional Regional, Axa Prioritar ă 5, Domeniul de Interven ţie 5.3 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
            -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman 
înregistrată la nr. 8033/15.04.2014; 
            -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală 
înregistrat la nr. 6124/21.03.2014; 
               În temeiul prevederilor art. 25, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
     În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. d, art. 
45, alin. 2, lit. e,  art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
            Art. 1.  -   Se  acordă Avizul privind necesitatea si oportunitatea realizării 
investitiei “CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE 
TURISTICA IN MUNICIPIUL FALTICENI”,  conform anexei nr. 1. 

Art. 2.  -   Se aprobă Studiul de fezabilitate privind proiectul “CREARE 
CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  IN 
MUNICIPIUL FALTICENI”,   conform anexei nr. 2. 

  Art. 3.  -   Se aprobă proiectul tehnic la obiectivul de investiţii “CREARE 
CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  IN 
MUNICIPIUL FALTICENI”,  finanţat conform anexei nr. 3. 
              Art. 4   -  Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 639.469,60 
lei, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 4. 
             Art. 5 –  Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art. 6 - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
 

                              INIŢIATOR, 
                                PRIMAR 
              prof. Gheorghe C ătălin Coman 

                                                                                           AVIZAT 
                                                                                          Secretar mun icipiu 
                                                                                         jr. Mihaela B usuioc  

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
COMPARTIMENTUL INFORMARE PUBLIC Ă ŞI MASS-MEDIA 

Nr.   8034 / 15.04.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea documenta ţiei şi a 

cheltuielilor legate de  proiectul „ CREARE CENTRU NATIONAL DE 
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL FALT ICENI”  

 
 

Obiectivul general al proiectului intitulat CREARE CENTRU NATIONAL 
DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI” il 
reprezinta cresterea gradului de informare a turistilor ce viziteaza orasul Falticeni 
si a tour-operatorilor cu aproximativ 20% în primii 2 ani de la finalizarea 
proiectului. 

Obiectivele specifice vizate de proiectul sunt urmatoarele: 
- Construirea unui centru national de informare si promovare turistica de 

60 m.p. in aproximativ 6 luni; 
- Dotarea centrului si transformarea sa intr-un centru functional pana la 

finalizarea proiectului; 
- Realizarea unui website care sa cuprinda un sistem integrat si 

informatizat de prezentare; 
- Promovarea potentialului turistic al Municipiului Falticeni si valorificarea 

acestuia prin crearea unui centru national de informare si promovare 
turistica; 

- Informarea turistilor si promovarea Municipiului Falticeni la final de 
proiect ca urmare a implementarii proiectului; 

- Distribuirea de materiale promotionale pentru turisti; 
- Realizarea si dotarea unui centru national de informare si promovare 

turistica la standarde europene in aproximativ 12 luni; 
- Crearea a doua noi locuri de munca in cadrul centrului, pana la 

finalizarea proiectului. 
Proiectul intitulat CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI 

PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL FALTICENI tine cont de obiectivele 
Programului Operational Regional 2007-2013, axa 5, DMI 5.3, contribuind la: 

- sprijinirea valorificarii resurselor turistice; 
- cresterea importantei turismului si stimularea cresterii economice; 
- facilitarea schimbului de informatii si determinarea cresterii calitative a 

ansamblului conditiilor de practicare a turismului; 
- cresterea atractivitatii Municipiului Falticeni. 
Prezentul proiect intitulat CREARE CENTRU NATIONAL DE 

INFORMARE SI PROMOVARE TURISTIC IN MUNICIPIUL FALTICENI vizeaza 
drept potentiali benefIciari/ grup tinta urmatoarele categorii: 

- -turistii romani 
- -turistii straini 
- -tour-operatorii 
Acestia vor avea acces la informatii, baze de date privind potentialul 

turistic ca urmare a implementarii proiectului; vor beneficia de pe urma 
schimbului de informatii, putand astfel aprecia destinatia turistica Falticeni. 

Pe langa beneficiarii directi, vor exista si beneficiari indirecti precum: 
- -locuitorii Municipiului Falticeni 



- -Primaria Municipiului Falticeni 
- -prestatorii de servicii de turism si servicii conexe. 
Beneficiarii indirecti vor avea parte de beneficii de pe urma cresterii 

gradului de informare care se va materializa prin cresterea numarului de turisti, 
cresterea veniturilor directe din turism, cresterea veniturilor din serviciile conexe, 
dezvoltarea economica a zonei cu efecte pozitive asupra primariei (prin cresterea 
veniturilor din colectarea de taxe si impozite) si cetatenilor orasului 
(imbunatatirea infrastructurilor de transport, sanatate etc din zona, cresterea 
nivelului de trai si a calitatii vietii). 
 
 
 

Director General 
                          Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 

jr. Buhlea Paul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

    Nr.    8033 din 15.04.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea documenta ţiei şi a 

cheltuielilor legate de  proiectul "CREARE CENTRU NATIONAL DE 
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL FALT ICENI” 

 

 

Proiectul intitulat „CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL FALTICENI” urmareste sa 
construiasca un centru national de informare si promovare turistica pe care sa-l 
poata ancora la o retea nationala de centre de informare si promovare, facand 
cunoscut Municipiul Falticeni prin traditiile culturale si obiectivele turistice. 

Este necesara construirea unui centru national de informare si promovare 
turistica atat pentru turistii locali, cat si pentru cei straini, existenta sa facilitand 
promovarea potentialului turistic si oferind turistilor sansa de a primi informatii 
corecte si complete in ceea ce priveste zona turistica Falticeni, cresterea 
confortului in concedii si aprecierea destinatiei vizate. 

Judetul Suceava cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze 
turistice din Romania. Prin localizarea geografica, clima, relief, vestigii 
arheologice, rezervatii naturale, baza de cazare, agrement si tratament, judetul 
ofera o gama larga de activitati turistice. 

Județul Suceava este una din zonele României care excelează printr-o 
cultură populară impresionantă şi încă vie, materializată în arhitectura populară, 
port, meşteşuguri tradiţionale, numeroase obiceiuri calendaristice şi obiceiuri din 
ciclu vieţii. 

Judetul Suceava din punct de vedere turistic se face remarcat prin: 
� Biserici de lemn 
� Sate specializate  
� Case si complexe gospodaresti 

Prin implementarea activitatilor proiectului identificate in planul de 
marketing vom atrage un segment important de turisti in Municipiul Falticeni. 
Prezentul proiect propune modificarea perceptiei publicului asupra orasului prin 
facilitarea accesului la informatii, avand drept obiectiv general cresterea gradului 
de informare a turistilor ce viziteaza Municipiul Falticeni si a tour-operatorilor cu 
aproximativ 20% in primul an de la finalizarea proiectului CENTRU NATIONAL 
DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  IN MUNICIPIUL FALTICENI. 

Necesitatea proiectului reiese din faptul ca existenta centrului va oferi 
pentru Municipiul Falticeni cadrul logistic necesar facilitarii schimbului de 
informatii in sectorul turistic; centru va permite totodata introducerea serviciilor 
moderne de informatii si dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistica, 
permitandu-se conditii mai bune pentru stocarea informatiilor si schimbul de date 
privind activitatea turistica a Municipiului Falticeni.  

Zona Falticeni beneficiaza de atractii turistice, traditii culturale si resurse 
naturale, iar pentru accelerarea procesului de dezvoltare a sectorului turistic este 
necesara crearea unui centru national de informare si promovare turistica legat la 
o retea nationala de astfel de centre, oferindu-se publicului larg servicii utile, 



informatii si materiale promotionale. Promovarea turismului in Municipiul Falticeni 
ofera noi oportunitati de crestere economica, astfel, crearea unui centru national 
de informare si promovare turistica va reprezenta o sansa, un cadru logistic in 
vederea sustinerii schimbului de informatii. Stocarea de date si informatii, 
schimbul acestora, accesul la ele vor contribui la atragerea de turisti autohtoni si 
straini. 

Centrul creat va putea fi extins si interconectat cu alte sisteme de 
informare de tipul rezervarilor on-line, programelor de conferinte/ evenimente 
culturale internationale, samd astfel incat publicul larg, format din turisti autohtoni 
si/sau straini, sa poate sa-si creeze o idee despre locatia pe care urmeaza sa o 
viziteze; sa-si poate organiza traseul si sa beneficieze de oportunitatile turismului 
din Municipiul Falticeni. Un astfel de centru va sprijini infrastructura turistica de 
informare si promovare, turistii (autohtoni si straini), precum si tour-operatorii 
descoperind potentialul turistic din Municipiul Falticeni. 

Pentru Municipiul Falticeni, centrul national de informare si promovare 
turistica reprezinta un important instrument in informarea turistilor si promovarea 
destinatiilor/ locatiilor turistice, prioritatea sa fiind prezentarea potentialului 
turistic, a ofertelor de servicii turistice.  

Scopul proiectului il reprezinta cresterea gradului de informare a turistilor 
ce viziteaza Municipiul Falticeni si a tour-operatorilor cu aproximativ 20% in primii 
2 ani de la implementarea proiectului. Urmare a atingerii scopului propus se vor 
sesiza urmatoarele efecte: cresterea numarului de turisti, cresterea veniturilor 
directe din turism, cresterea veniturilor din serviciile conexe, dezvoltarea 
economica a zonei cu efecte pozitive asupra primariei si a locuitorilor din 
Falticeni prin cresterea veniturilor din colectarea de taxe si impozite, permitandu-
se astfel realizarrea de investitii in vederea imbunatatirii infrastructurilor de 
transport, sanatate etc din zona. Toate aceste efecte vor conduce catre 
cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii, catre dezvoltarea economica de tip 
durabil. 

Autoritatea publica locala gaseste ca este justificata realizarea unei astfel 
de investitii, insa pentru derularea sa este nevoie de sprijin financiar 
nerambursabil. Acest sprijin poate veni prin intermediul fondurilor europene 
nerambursabile, sursa fiind FEDR/FSE prin REGIO -Programul Operational 
Regional 2007-2013, unde contributia comunitara este de 85%; contributia 
publica nationala de 15%; Primaria Municipiului Falticeni venind cu o contributie 
de 2%. 
 

. 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL  
 

                                                                                                     Proiect 
              HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea calit ăţii de partener a Municipiului F ălticeni în Proiectul 
“Teatru pentru to ţi copiii” şi  Proiectul “Mix Music Evo”   

 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8039/15.04.2014; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 1 şi 

art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
          Art.1:  Se aprobă calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în Proiectul 
“Teatru pentru to ţi copiii”, care se va desfăşura în data de 12 mai 2014, la Sala de 
Sport “Gabriel Udişteanu”. 
          Art.2: Se aprobă calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în Proiectul “Mix 
Music Evo”, care se va desfăşura în perioada 20 – 22 iunie 2014, în Piaţa “Nada 
Florilor”. 
          Art.3: Se aprobă Acordurile de colaborare încheiate între Municipiul Fălticeni şi 
SC Compania Artistică Mix Music Show, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.4:  Municipiul Fălticeni va suporta cheltuielile în cuantum de 5000 lei 
reprezentând masă şi cazare pentru staff-ul tehnic şi artiştii implicaţi în Proiectul “Teatru 
pentru to ţi copiii” şi  24.000 lei pentru staff-ul tehnic şi artiştii implicaţi în Proiectul “Mix 
Music Evo”. 
         Art.5: Direcţia economică şi Direcţia Generala Administraţie şi Ordine Publică din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
                          INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
         Prof. Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                                                     Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                        Jr.  Mihaela Busuioc 

                      
 
 
 
 
 
    



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                         
                      PRIMAR                                                                                                              

                                                Nr.  8039/15.04.2014           

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea calit ăţii de partener a 
Municipiului F ălticeni în Proiectul “Teatru pentru to ţi copiii” şi  Proiectul 

“Mix Music Evo”  

Primăria Municipiului Fălticeni organizează împreună cu S.C. Compania Artistică 
Mix Music Show S.R.L. Bucureşti, în lunile mai şi iunie, două evenimente culturale cu 
adresabilităţi diferite. 

 În data de 12 mai Teatrul Mix Music Junior Bucureşti va organiza un spectacol 
intercativ unde actorii profesionişti Andreea Creţean, Florin Adrian şi Manea Alexe Viorel 
vor interacţiona cu copiii în timpul spectacolului prin cântece, jocuri şi concursuri 
instructiv – educative. Spectacolul face parte din Proiectul cultural “Teatru pentru toţi 
copiii la tine acasă”, având rolul de a creşte nivelul de educaţie din România prin 
conţinutul şi calitatea spectacolului prezentat. Fiecare copil care va participa la spectacol 
va primi din partea Companiei Artistice Mix Music Show S.R.L. câte un orar şi un 
calendar 2014. 

 Mix Music Evo este un turneu muzical ajuns la ediţia a IV-a şi reprezintă apogeul 
evenimentelor de acest gen. Turneul Mix Music Evo deţine o parte importantă din 
domeniul showbizz-ului românesc şi reuseste de fiecare dată, fără greşeală, să aducă 
pe scenă cele mai mari şi actuale nume din industria muzicală autohtonă.  Pentru a 
doua oară avem şansa de a avea trei seri de spectacole cu cei mai cunoscuţi artişti din 
ţară, fără a fi nevoiţi să suportăm din bugetul local onorariile pentru aceştia, ci doar 
cheltuielile de masă şi cazare pentru staff-ul tehnic şi artişti, cheltuielile cu energia 
electrică şi de salubrizare. 

 Pentru ambele evenimente, S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. 
Bucureşti asigură materiale informative şi de promovare, cum ar fi fluturaşi faţă verso, 
afişe A 3, reclamă şi publicitate audio. 

Propun  aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în Proiectul 
Cultural 2014 “Teatru pentru toţi copiii”, care se va desfăşura în data de 12 mai 2014 şi  
Proiectul “Mix Music Evo”, care se va desfăşura în perioada 20 – 22 iunie.    

Muncipiul Fălticeni va suporta cheltuilile în cunatum de 980 de euro cu TVA  şi 
5500 lei cheltuieli cazare şi masă pentru 4 persoane pentru Proiectul “Teatru pentru toţi 
copiii” şi .... pentru  Proiectul “Mix Music Evo”, reprezentând cheltuieli de cazare şi 
pentru servirea mesei pentru staff-ul tehnic şi artiştii implicaţi în proiect.  

       
 
             INIŢIATOR 

                                                           PRIMAR 
                                       Prof. Gheorg he Cătălin Coman  


