
 
R O M A N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 17916  / 18.08.2021 

 
                                                                                                                 Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni şi  

Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare a 
Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON 

AMOUR” 
 
 
 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 19915  /18.08.2021; 

- prevederile H.C.L. nr. 96/23.06.2021 privind aprobarea montării de plăcuţe 
informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi 
arhitectural situate în municipiul Fălticeni; 
În temeiul prevederilor art. 18, alin 3 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale Ordinului nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e si alin.(9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. 
f) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
             Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Fălticeni, şi Asociaţia 
„Rotary Club Fălticeni”, reprezentat prin domnul Tudor Monoranu - preşedinte, în 
vederea derulării proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună 
susţinem promovarea — FALTICENI, MON AMOUR”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe - Cătălin 
Coman, să semneze pentru şi în numele Municipiului Fălticeni Acordul de parteneriat 
între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”. 

 Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                         
                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 



 
 

Nr………..….din……………. 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi ………………………. 

 

I. Părţile partenere: 

Asociaţia « Club Rotary Fălticeni », persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, non-guvernamentală si non-profit, având sediul în Fălticeni, Str. Liliacului 

nr.4, Judeţul Suceava, Cod de înregistrare fiscal CIF 41771134, reprezentată legal prin 

Tudor Monoranu, Preşedinte, în calitate de Iniţiator- Organizator program Fălticeni, 

„Mon Amour”, 

Şi 

Primăria Municipiului Fălticeni, cu sediul in localitatea Fălticeni, Str. Republicii, nr. 13, 

Judeţul Suceava, cod poştal 725200, cod fiscal nr. 3372254, reprezentat prin Cătălin 

Gheorghe Coman, Primar, în calitate de Partener. 

 

II. Obiectul acordului: 

Prezentul acord are ca obiect derularea în parteneriat a programului „Fălticeni, Mon 

Amour”, care are în vedere promovarea Municipiului Fălticeni. 

 

III. Durata acordului: 

Acordul este valabil până la îndeplinirea obligaţiile părţilor cuprinse la punctul IV 

„Obligaţiile părţilor pentru ediţia I”, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. 

 

IV. Obligaţiile părţilor pentru ediţia I: 

În scopul realizării obiectului acordului de parteneriat definit la Pct. II, părţile îşi asumă 

următoarele obligaţii: 

 

4.1. Asociaţia « Club Rotary Fălticeni » se obligă: 

 4.1.1. să reediteze monografia „Fălticeni – repere în timp”, prof. Vasile 

Nistoreasa; 

 4.1.2. să editeze cartea „Fălti, primul loc de pe Pământ” de Raul Anchel; 

 4.1.3. să editeze albumul de grafică prof. Gabriel Baban ; 

 4.1.4. să editeze o broşură de promovare Fălticeni ; 

 4.1.5. să organizeze o expoziţie pictură cu lucrări din colecţia prof. Gabriel Baban ; 



4.1.6. să organizeze un tur de prezentare a obiectivelor culturale 

 4.1.7. să organizeze un eveniment festiv în luna septembrie; 

 4.1.8 să menţioneze Municipiului Fălticeni ca partener în toate materialele 

informative editate/difuzate. 
 

4.2.Primăria Municipiului Fălticeni se obligă: 

4.2.1. să identifice clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural, 
arhitectural din municipiul Fălticeni; Să realizeze plăcuţe informative; Să furnizeze 
informaţii despre clădiri, personalităţi care au locuit, au studiat, au lucrat în imobilul 
respectiv, accesibile prin QR Code; 

 4.2.2. să realizeze panotajul stradal pentru prezentarea obiectivelor turistice ale 

Municipiului Fălticeni; 

 4.2.3. să promoveze evenimentului „Fălticeni, Mon Amour” la nivel local, regional 
şi naţional. 
 
V. Dispoziţii finale: 

5.1. Prezentul acord intra in vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 

5.2. Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părţilor, în scris, printr-un act 

adiţional, care va face parte integrantă din prezentul acord. 

5.3. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociaţia « Club Rotary Fălticeni»             Primăria Municipiului Fălticeni, 

                Preşedinte,                        Primar, 

         Tudor Monoranu                               Prof. Cătălin Gheorghe Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
 

Nr. 17915 din 18.08.2021 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între 

Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului 
de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, 

MON AMOUR” 
 

Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” a iniţiat în acest an proiectul de promovare a 
Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FALTICENI, MON AMOUR”, 
pentru care solicită şi sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local.  

În scopul realizării obiectului acordului de parteneriat, părţile îşi asumă 
următoarele obligaţii: 
 Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” se obligă: 
 - Să reediteze monografia „Fălticeni – repere în timp”, autor, prof. Vasile 
Nistoreasa; 
 - Să editeze cartea „Fălti, primul loc de pe Pământ”, autor Raul Anchel; 

- Să editeze albumul de grafică semnat de prof. Gabrel Baban; 
- Să editeze o broşură promovare a municipiului Fălticeni; 
- Să organizeze o expoziţie de pictură cu lucrări din colecţia prof. Gabrel Baban; 
- Să organizeze un tur de prezentare ghidat a obiectivelor culturale din municipiu;  
- Să organizeze un eveniment festiv; 

Primăria Municipiului Fălticeni se obligă: 
- Să identifice clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural, 

arhitectural din municipiul Fălticeni;  
- Să realizeze plăcuţe informative;  
- Să furnizeze informaţii despre clădiri, personalităţi care au locuit, au studiat, au 

lucrat în imobilul respectiv, accesibile prin QR Code; 
- Să realizeze panotajul stradal prin instalarea de indicatoare către zonele de 

interes şi panouri de prezentare a obiectivelor turistice ale Municipiului Fălticeni; 
- Să promoveze evenimentul „Fălticeni, Mon Amour” la nivel local, regional şi 

naţional. 
Pentru că suntem dispuşi să ne implicăm activ în toate demersurile de 

promovare a municipiului Fălticeni în limitele competenţelor Primarului, Consiliului Local 
şi ale aparatului de specialitate al UAT Municipiul Fălticeni, vă propun acest proiect de 
Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea derulării în parteneriat,  UAT Municipiul 
Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”,  organizaţie a oamenilor de afaceri şi a 
reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga localitate care încurajează înalte 
standarde etice în toate domeniile de activitate, inclusiv turism, cultură, dezvoltare 
urbană, a programului „Fălticeni, Mon Amour”, care are în vedere promovarea 
Municipiului Fălticeni.  
             

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente locale  
                                                         Nr.                  /19.08.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între 

Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării 
proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea 

— FĂLTICENI, MON AMOUR” 
 

 

Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” a iniţiat proiectul de promovare a 
Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — Fălticeni, Mon Amour”, 
proiect care urmează a fi lansat în perioada 16-18 septembrie 2021. 

Prin adresa nr. 606 din 19.03.2021, înregistrată în Registratura Municipiului 
Fălticeni cu numărul 6692 din 19 martie 2021, Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” 
solicită sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Fălticeni pentru derularea acestui 
proiect, prin implicarea în următoarele acţiuni:  

• Identificarea tuturor clădirilor în care de-a lungul timpului au locuit 
personalităţi importante din viaţa culturală, artistică, socială, politică românească şi 
chiar internaţională. 

• Marcarea clădirilor cu plăcuţe informative care să ateste legătura dintre 
clădire şi personalitatea respectivă.  

• Instalarea de indicatoare cu scop turistic pentru identificarea zonelor de 
interes.  

• Promovarea şi sprijinirea evenimentului din perioada 16-18 septembrie 202 
în funcţie de posibilitatea bugetară.  

• Alte acţiuni stabilite de comun acord.  
Pentru a realiza proiectul propus de Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” este 

necesară o Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea asocierii dintre UAT 

Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”,  organizaţie a oamenilor de 

afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga localitate care încurajează 

înalte standarde etice în toate domeniile de activitate, inclusiv turism, cultură, 

dezvoltare urbană.      

            Consilier superior, 

             Silviu Buculei  


