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                                                                                                                        Proiect 
           

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 

2021 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 14340/01.07.2021; 
- raportul de specialitate al domnului prof. Alexandru Rădulescu, administrator public al 

municipiului Fălticeni,  înregistrat sub nr. 14531/02.07.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului administrativ – control – achiziţii înregistrat sub nr. 

14342/01.07.2021; 
- prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 136, alin. 
(10), art. 139, alin. (2) 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 organizarea şi desfăşurarea "Zilelor Municipiului Fălticeni"- ediţia 
2021, conform programului prevăzut în Anexa nr. 1. 
            Art.2: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de  139.746 
lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi sportive în cadrul 
Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" - ediţia 2021, conform Anexei nr. 2. 
            Art.3: Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS 
BABY – PARK S.R.L. Botoşani, având ca obiect amenajarea unui Parc de distracţii, conform 
Anexei nr. 3.        
            Art.4: Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5:  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. 14340/01.07.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 

Municipiului Fălticeni" 

Având în vedere relaxarea măsurilor pentru reducerea riscului reprezentat de virusul 

SARS-CoV-2, pe teritoriul României, şi situaţia epidemiologică existentă la nivelul 

Municipiului Fălticeni, venim în faţa dumneavoastră cu propunerea organizării unor 

manifestări cultural artistice şi sportive, în cadrul programului Zilele Municipiului 

Fălticeni, în perioada 10 – 25 iulie 2021. Programul manifestărilor, prevăzut în anexa la 

proiectul de hotărâre va fi organizat de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi 

Primăria Municipiului Fălticeni. 

Continuăm tradiţia unor manifestări cum ar fi „Nunta de Aur”, prin care sărbătorim 

cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie în acest an. De asemenea, alături de 

Protopopiatul Fălticeni, organizăm procesiunea cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Epictet şi 

Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni. 

Un alt eveniment aşteptat este cel al premierii  elevilor, mai exact a elevilor care au 

obţinut rezultate deosebite la examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională.   

Pe latura culturală, propunem două lansări de carte, ale scriitorilor Alexa Paşcu şi 

Constantin Bulboacă alături de artistul plastic Radu Bercea, dar şi o seară Muzeală 

„Sub semnul Lovineştilor”.   

În privinţa activităţilor sportive, ne îndreptăm atenţia în principal către copiii din Fălticeni. 

Pentru ei organizăm două concursuri importante, de înot şi tenis de câmp. Avem şi în 

această vară evenimente sportive de tradiţie: Turneul de tenis de masă din Circuitul 

AMATUR, o nouă ediţie a meciului de fotbal Old-Boys, la care vor participa foşti jucători 

ai echipelor de tradiţie din Fălticeni.  



Partea de spectacole o realizăm cu sprijinul artiştilor locali. Vom avea un spectacol de 

muzică şi dans asigurat de Clubul Copiilor Fălticeni şi Centrul Cultural „Gr. V. Birlic”, şi 

un spectacol folcloric susţinut de grupurile vocal – folclorice îndrumate de doamnele 

profesoare Maria Tanasă şi Lenuţa Rusu. Spectacolele vor avea loc la pontonul din 

cadrul Bazei de Agrement „Nada Florilor”.  

Vom încheia manifestările din acest an cu evenimentul „Roţi legendare” – expoziţie 

realizată în colaborare cu Retromobil Club România.  

Pe Stadionul „Nada Florilor” va fi organizat un parc de distracţii. 

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local aprobarea organizării şi 

desfăşurării Programului „Zilele Municipiului Fălticeni”, în perioada 10 - 25 iulie 2020, 

prezentat în Anexa 1, şi bugetul necesar organizării manifestărilor, în sumă de 139.746 

lei,detaliat în Anexa 2 . 

INIŢIATOR 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului „Zilele 

Municipiului Fălticeni” 

În perioada 10 - 25 iulie 2021, la Fălticeni vor avea loc manifestări în cadrul programului 
„Zilele Municipiului Fălticeni”. 

Este vorba despre evenimente religioase, competiţii sportive, premierea elevilor, 
spectacole artistice susţinute de artişti locali, tradiţionala expoziție de mașini de epocă.  

Pe terenul cu zgură de la Baza de Agrement „Nada Florilor” va fi organizat un turneu 
tenis de câmp pentru copiii şi unul pentru adulţi, iar la Baza de Agrement „Nada Florilor” 
un concurs de înot. De asemenea, Sala de sport „Gabriel Udişteanu” va găzdui o nouă 
ediţie a turneului de tenis de masă în cadrul Circuitului AMATUR, cu participarea a 
peste 100 de sportivi din România şi Republica Moldova.  

Pentru reducerea aglomeraţiei specifice în această perioadă, procesiunea religioasă 
organizată de Protopopiatul Fălticeni se va desfăşura înaintea sărbătorii de Sfântul Ilie, 
mai exact în seara zilei de 19 iulie. De asemenea, spectacolele din această perioadă 
vor fi organizate cu participarea artiştilor locali, la pontonul din cadrul Bazei de 
Agrement „Nada Florilor”. 

La Biserica „Sfântul Ilie” va fi organizată “Nunta de aur”, sărbătorirea cuplurilor 
fălticenene care aniversează 50 de ani de căsătorie. 

În cadrul manifestării „Zilele Municipiului Fălticeni” vor fi premiaţi elevii care au obţinut 
rezultate deosebite la examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională. 

Pe Stadionul „Nada Florilor” va fi organizat un parc de distracţii. 

Bugetul estimat pentru organizarea tuturor manifestărilor este de 139.746 de lei 

Administrator public, 

Prof. Alexandru Rădulescu 

 

 


