
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 11173/20.05.2021 
            
                                                                                 Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în vederea 

organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative  şi 
sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021 

 
 

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

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 
11172/20.05.2021 ; 

 În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, 

art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

          Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în 
vederea organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative şi 
sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman      
 
 
                                                                                          A V I Z A T                                                                                        
                                                                            Secretar general municipiu 

                                                                 jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente locale 

 

Nr.  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 

20.575  lei în vederea organizării unor activităţi cultural, artistice 

religioase, comemorative şi sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021 

 
În perioada  29 mai  - 10 iunie, Primăria şi Consiliul Local Fălticeni 

organizează în parteneriat cu instituţiile de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal 

din municipiu, Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, 

ACS „Nada Florilor”, Grupul local de tineret „Aripi în Europa”, Şcoala de 

Subofiţeri Jandarmi Fălticeni şi Detaşamentul de Pompieri Fălticeni următoarele 

manifestări: 

- În ziua de sâmbătă, 29 mai, la Sala de sport „Gabriel Udişteanu” şi pe 

terenul de zgură se va organiza, în colaborare cu ACS „Nada Florilor”, Turneul de 

tenis de câmp Cupa „1 Iunie”, la care participă în jur de 60 de copiii; 

- Respectând regulile sanitare şi de distanţare fizică impuse în această 

perioadă, pe 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, se vor desfăşura, pentru al 

cincilea an, mai multe activităţi dedicate copiilor reunite sub genericul „1, 2, 3 Fuga 

după ei”. Manifestarea, care promovează stimularea creativităţii şi imaginaţiei 

copiilor cât şi promovarea obiectivelor muzeale, va fi organizată de Primăria şi 

Consiliul Local Fălticeni, în parteneriat cu Grupul Local de Tineret “Aripi în 

Europa”, Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”, Galeria Oamenilor de Seamă, 

Muzeul Apelor “Mihai Băcescu”. Vor fi organizate ateliere de pictură, desene pe 

asfalt, jocurile copilăriei, campionate de sărit coarda, şotron, moara şi ceasul, 

elasticul, etc..  

Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi sunt necesare materiale 

consumabile (acuarele, cartoane, foi, carioca, cretă colorată, printuri, bureţi, culori 

cerate, culori acrilice, bile din hârtie, confecţionare obiecte de decor, culori tempera, 

etc.), suma aproximativă fiind de 3.000 de lei.  

Prin propunerile noastre şi ale colaboratorilor în organizarea manifestărilor 

din data de 1 iunie, putem asigura o întâlnire fericită a celor mari cu cei mici, nu 

doar prin intermediul unor mici atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la 

acţiuni şi evenimente inedite. 

Pe 10 iunie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte praznicul Înălţării Domnului 

nostru Iisus Hristos, sunt pomeniţi eroii neamului. Vor fi depuse coroane de flori la 

Altarul Eroilor de pe Aleea Pietonală şi la Monumentul Eroilor din Cimitirul 

„Grădini”. Sunt necesare 9 coroane la un preţ estimat de 120 de lei/coroană = 1.200 

lei;  

 

Consilier superior, 

             Silviu Buculei 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 

20.575  lei în vederea organizării unor activităţi cultural, artistice religioase, 

comemorative şi sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021 

 

Ziua Internaţională a Copilului, 1 iunie, oferă an de an un prilej de mare 

bucurie, o întâlnire fericită a celor mari cu cei mici în cadrul unor evenimente 

inedite, create special pentru cei care vor asigura viitorul acestui municipiu.  

După ce în anul 2020 toate manifestările cultural-artistice dedicate copiilor 

au fost anulate, anul acesta, pe 1 iunie, la Fălticeni va avea loc a patra ediţie a 

Campionatului municipal de şotron „Şotroniada”, concursurile „Jocurile 

copilăriei” („Raţele şi vânătorii”, „Coarda”, „Elasticul”, „Moara”, „Ceasul”, 

„Regele şi regina”). Respectând măsurile impuse de pandemie, copiii îşi vor 

putea demonstra talentul de desenatori pe asfalt dar vor putea participa şi al un 

turneu de tenis de câmp inclus în calendarul „Tenis 10” al  Federaţiei Române de 

Tenis.  

In fiecare an, la 40 de zile de la Sfânta Înviere, Biserica Ortodoxă 

sărbătoreşte praznicul Înălţării Domnului nostru Isus Hristos. În Biserica 

Ortodoxă sărbătoarea Înălţării Domnului este şi ziua dedicată pomenirii eroilor 

neamului (anul acesta pe 10 iunie). În cele două locaţii se vor depune coroane din 

partea Primăriei Municipiului Fălticeni; Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava; 

Consiliului Judeţean Suceava; Asociaţiei Veteranilor de Război şi Asociaţiei 

Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere; Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi 

Fălticeni; Detaşamentului de Jandarmi Fălticeni; Poliţiei Municipiului Fălticeni; 

Detaşamentului Fălticeni a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

“Bucovina” Suceava; Poliţiei Locale.   

Având în vedere prevederile legale, rolul, competenţele şi responsabilităţile 

Consiliului Local în angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, consider 

oportună alocarea din bugetul local a sumei de 37.450  lei, pentru organizarea 

manifestărilor din perioada 29 mai – 6 iunie 2021, achiziţionarea de coroane 

pentru Ziua Eroilor, asigurarea materialelor necesare desfăşurării concursurilor şi 

atelierelor de creaţie de pe data de 1 iunie, achiziţionarea de cadouri (dulciuri, 

cărţi, etc.) pentru participanţii la activităţile din ziua de 1 iunie şi a manifestărilor 

sportive. 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 


