
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 13556/01.07.2022 
            
                                                                                                                           Proiect 
           

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2022 

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

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 13555/01.07.2022; 
- 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 2022, 
conform programului prevăzut în Anexa nr. 1. 
            Art.2: 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. 2.        
            Art.3: Se aprobă calitatea de partener al Municipiului Fălticeni în organizarea Festivalului 
„Șezătoarea Copiilor”, care se va desfăşura în data de 19 iulie 2022, la Baza de Agrement „ Nada 
Florilor” Fălticeni. 

Art.4:  Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de  54.070 lei 
pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi sportive în cadrul Programului 
"Zilele Municipiului Fălticeni" - ediţia 2022, conform Anexei nr.3. 

Art.5:  Se aprobă ca sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor să fie 
utilizate în scopul aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie. 

Art.6:  Se aprobă alocarea sumei de 28.500 lei pentru aniversarea cuplurilor care au împlinit 
50 de ani de la căsătorie, conform Anexei nr. 4.  
            Art.7: Se aprobă alocarea sumei de 60.000 de lei pentru premierea elevilor, sportivilor şi 
cadrelor didactice care îi îndrumă, conform Anexei nr. 5.  
            Art.8: Se aprobă alocarea sumei de 145.900 de lei pentru organizarea spectacolelor și plata 
altor cheltuieli, prevăzute în Anexa nr. 6.  
            Art.9:  Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10: Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente justificative.                          

Art.11:  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. 13555/01.07.2022                   
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni" – ediţia 2022 

 
 Ediţia 2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” cuprinde acţiuni şi activităţi diverse, 

dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de cultură şi divertismentului. 

 Programul manifestărilor prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre va fi organizat de Consiliul 

Local al Municipiului Fălticeni şi Primăria Municipiului Fălticeni în colaborare cu S.C. Yannis Baby – 

Park Botoşani SRL Botoşani, Clubul Copiilor Fălticeni, ACS „Şomuz Fălticeni” şi ACS „Nada 

Florilor”. 

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

care împlinesc 50 de ani de căsnicie în acest an. Suma necesară pentru premierea celor 45 de cupluri 

provine din sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor, restul cheltuielilor fiind 

acoperite din bugetul local. 

 De asemenea, alături de Protopopiatul Fălticeni, organizăm procesiunea cu sfintele moaşte ale 

Sfinţilor Epictet şi Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni. 

Ediţia 2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” include, pentru al nouălea an 

consecutiv premierea elevilor olimpici şi a profesorilor care i-au pregătit pentru a obţine aceste 

rezultate şi premierea. Suma propusă pentru premierea elevilor olimpici, sportivilor, a cadrelor 

didactice şi a antrenorilor este de 60.000 lei.  

Pe latura culturală, propunem o Seară muzeală „Sub semnul Lovineştilor”, Inaugurarea 

donaţiei Ecaterina şi Grigore Ilisei şi lansarea volumelor Grigore Ilisei „Sanctuarele memoriei”, 

Editura Doxologia, 2021 şi Titus Vîjeu „Un veac în faţă, un veac în spate, Cu scriitorul Grigore Ilisei 

despre oameni, locuri şi cuvinte”, Editura eLiteratura, 2021. 

Anul acesta va avea loc şi Concursul Interjudeţean de Folclor „Şezătoarea copiilor”, organizat 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Suceava şi Clubul Copiilor Fălticeni, în ziua de 19 iulie.  

 În privinţa activităţilor sportive ne-am propus şi în această vară evenimente sportive de tradiţie: 

Turneul de categoria A+ din Circuitul AMATUR - Tenis de masă, „Cupa Municipiului Fălticeni”, 

ediţia a XIII-a, care va reuni în premieră peste 300 de participanţi fiind unul din cele mai mari turnee 

din ţară;  Turneu tenis de câmp Old Boys, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia VII-a; meci de fotbal 

Old Boys; Turneu tenis de câmp pentru copii - „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia a IX-a; Concursul 

de înot - Cupa „Nada Florilor”.  

Spectacole de muzică uşoară şi populară au ca invitaţi pe: YNY Sebi, Yanis Pavel, Marcel 

Pavel, Paola şi trupa „Los Anonimos”, Oana Radu, Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara din 10 Prăjini, 

Plăieşii, Ion Paladi. Partea de spectacole o realizăm cu sprijinul artiştilor locali, formaţii artistice din 

judeţul Suceava, dar şi invitaţi cunoscuţi în ţară. Partenerul, S.C. Yannis Baby – Park Botoşani SRL 

Botoşani, se obligă să suporte cheltuielile pentru scenă, lumini, sunet, salubritate şi toate cheltuielile 

pentru spectacolele susţinute de Oana Radu, YNY Sebi, Marcel Pavel, aşa cum este precizat în acordul 

de asociere din anexă. 

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 16 - 24 iulie 2022. 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

          prof. Gheorghe Cătălin Coman 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Administrator Public 

 
Nr. 13557/01.07.2022          

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni" – ediţia 2022 

 
În perioada 16 - 24 iulie 2022, la Fălticeni, se vor desfăşura „Zilele Municipiului”, eveniment 

care cuprinde spectacole de muzică uşoară şi populară, târgul meşterilor populari, activităţi 
religioase, competiţii sportive. Vor fi organizate spectacole artistice în care vor evolua cunoscuţi 
solişti şi formaţii de muzică uşoară şi populară dar şi tinere talente locale. Pe stadionul „Tineretului” 
va fi organizat tradiţionalul meci de fotbal, OLD BOYS (’80-’90), între fostele glorii ale fotbalului. 
Timp de două zile, Sala de sport „Gabriel Udişteanu” şi sălile de sport de la Colegiul „Mihai 
Băcescu” şi Colegiul „Vasile Lovinescu” vor găzdui cel mai mare turneu de tenis de masă ca număr 
de participanţi, peste 300, inclus în Circuitul AMATUR. 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.    

Marţi, 19 iulie, având ca punct de plecare Biserica cu hramul „Sfântul Ilie” din Fălticeni, va 
avea loc o procesiune religioasă pe traseul Biserica Sf. Ilie – Spitalul Municipal Fălticeni – Biserica 
Adormirea Maicii Domnului – Primăria Fălticeni – Catedrala „Învierea Domnului” – Biserica Sfântul 
Ilie. 

La Catedrala „Învierea Domnului” va fi organizată “Nunta de aur”, sărbătorirea cuplurilor 
fălticenene care aniversează 50 de ani de căsătorie.  

Printre formaţiile şi soliştii care vor evolua în programul „Zilele Municipiului Fălticeni” se 
numără YNY Sebi, Yanis Pavel, Marcel Pavel, Paola şi trupa „Los Anonimos”, Oana Radu, Ovidiu 
Lipan Ţăndărică şi Fanfara din 10 Prăjini, Plăieşii, Ion Paladi, dar şi tinere talente din municipiul 
Fălticeni şi din judeţul Suceava. 

În cadrul manifestării „Zilele Municipiului Fălticeni” vor fi premiaţi elevii cu rezultate 
deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesorii care îi îndrumă, în cadrul Galei 
Excelenţei în Educaţie. 

Anul acesta avem ocazia ca în perioada Zilelor Municipiului Fălticeni să avem oaspeţi din 
localităţile cu care avem semnate sau urmează să semnăm acorduri de colaborare din Lituania şi 
Polonia. 

Pentru buna organizare a „Zilelor Municipiului Fălticeni” este necesar încheierea unor 
parteneriate, iar unul dintre parteneri este societatea Yannis Baby – Park Botoşani SRL Botoşani, 
care va suporta cheltuielile pentru scenă, lumini, sunet cheltuielile pentru spectacolele susţinute de 
Oana Radu, YNY Sebi, Marcel Pavel.  

Un alt partener este Clubul Copiilor Fălticeni, Clubul Copiilor din Fălticeni, instituţie care în 
parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, a reluat anul trecut organizarea Concursului 
interjudeţean de folclor „Şezătoarea copiilor”. Concursul este destinat formaţiilor de obiceiuri 
populare (cu excepţia celor de iarnă), ansamblurilor folclorice, fanfarelor de copii, tarafurilor, 
grupurilor instrumentale, grupurilor vocale, grupurilor vocal-instrumentale, formaţiilor de jocuri 
populare şi jocurilor din folclorul copiilor şi va reuni la Fălticeni peste 300 de profesori şi elevi din 
toată ţară. Pentru 87 dintre ei trebuie să asigurăm cheltuieli de cazare şi masă pe 18 şi 19 iulie. 

Suma necesară pentru desfăşurarea programului propus este de 288.470 lei, care include şi 
60.000 lei pentru premierea elevilor olimpici şi a cadrelor didactice. Bugetele necesare pentru 
fiecare activitate sunt detaliate în anexele la proiectul de hotărâre.   

     
 

  Administrator public, 
  Prof.  Alexandru Rădulescu 

 

 



                                           Anexa nr. 2 _________________ 

 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ______ din ______________ 

 

 

Intre, 

 

MUNICIPIUL FALTICENI, cu sediul in Falticeni, Jud. Suceava, Str. Republicii,  nr. 

13, tel. 0230.542056, C.I.F. 5432522,  reprezentata prin dl. Primar prof. Gheorghe 

Catalin Coman, in calitate de initiator, 

 

Si 

 

S.C. YANNIS BABY-PARK SRL. Botosani, str. A.S. Puskin, nr. 91, tel. 

0744.540588, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Botosani sub nr. 

J07/765/26.10.2017, CUI 38407584, reprezentată legal prin Administrator – 

Lichiardopol  Michail,, in calitate de asociat, 

 

a intervenit prezentul Acord de Asociere semnat astazi ___________, de catre 

reprezentantii ambelor parti, ce stipuleaza :  

 

 

I. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Partile au convenit asocierea privind organizarea evenimentului  “Zilele Municipiului 

Falticeni” care se va desfasura in perioada 15 – 21 iulie 2022, la Falticeni. 

 

II. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

Obligatiile initiatorului: 

 

- Sa atribuie in folosinta gratuita asociatului si tertilor acestuia Stadionul “Nada 

Florilor”  Falticeni,  parcarea din vecinatatea Salii de sport “Gabriel Udisteanu” 

de pe strada Aleea Teilor fn, precum si zona din strada Republicii de la  



intersectia cu bulevardul Revolutiei pana la intersectia cu strada Dogari (sensul 

de mers dinspre Piata “Nada Florilor”), pentru organizarea  evenimentului 

Zielele Municipiului Falticeni 2022, in perioada 15 -  21 iulie 2022; 

- Sa asigure participarea la spectacole a artistilor: Ion Paladi, ansamblul Plaiesii, 

Yanis Pavel, Ovidiu Lipan Tandarica si Fanfara 10 Prajini, Los Anonimos, 

precum si de alte formatii locale. 

- Pentru organizarea parcului de distractii S.C. YANNIS BABY-PARK SRL. 

Botosani poate permite amplasarea pe stadion a unor instalatii de agrement  

apartinand si altor persoane juridice cu obiect de activitate similar, cu conditia ca 

acestea sa detina toate autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare, cu viza 

pentru anul in curs; 

- Sa asigure salubrizarea din zona de desfasurare a spectacolelor (platoul din 

spatele tribunei oficiale a stadionului) pe toata durata evenimentului (curatenia 

arealului, pubele, toalete); 

- Sa asigure accesul la o sursa de apa; 

- Sa asigure accesul la bransamentele electrice existente in zona ; 

- Sa asigure cu sprijinul Politiei Locale Falticeni si a celorlalte structuri de ordine 

publica respectarea linistii si ordinii publice precum si respectarea masurilor de 

prevenire a raspandirii virusului Covid; 

- Sa informeze institutiile statului despre derularea evenimentului; 

- Sa promoveze evenimentul prin orice mijloc de promovare in mass-media locala, 

cat si in localitatile din imprejurimi. 

 

Obligatiile asociatului: 

 

- Sa finanteze recitalurile artistilor OANA RADU, YNY SEBI si MARCEL 

PAVEL; 

- Sa puna la dispozitie o scena de spectacole cu sonorizarea, microfoanele si 

instalatiile de lumini aferente; 

- Sa realizeze schita arealului pus la dispozitie de initiator pe care asociatul 

urmeaza sa amplaseze parcul de distractii si terasele de alimentatie publica; 

- Sa amplaseze echipamentele parcului de distractii pe spatiul delimitat; 

- Sa suporte contravaloarea utilitatilor (apa, energie electrica si colectare deseuri) 

pentru toate amplasamentele utilizate pentru organizarea evenimentelor de la 

locatiile mentionate mai sus; 

- Sa realizeze circuitele electrice necesare functionarii instalatiilor de agrement si 

a teraselor de alimentatie publica, de la bransamentele electrice asigurate de 

initiator; 



- Sa achite la Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia 

pentru Drepturi de Autor precum si catre UPFR taxele aferente organizarii 

evenimentelor ce fac obiectul prezentului acord de asociere; 

- Raspunde de buna functionare a echipamentelor din cadrul parcului de distractii 

si de securitatea participantilor care folosesc instalatiile de distractii; 

- Raspunde de respectarea normelor PSI; 

- Impreuna cu initiatorul vor lua toate masurile legale de prevenire a raspandirii 

virusului Covid; 

- Sa elibereze locatiile puse la dispozitie de catre initiator in termen de 5 zile de la 

incheierea activitatii in parcul de distractii; 

 

III. RASPUNDEREA PARTILOR. LITIGII. FORTA MAJORA 

 

- Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest Acord de Asociere, de catre 

una din parti, cealalta parte poate solicita denuntarea acordului cu un preaviz 

scris de 3 zile calendaristice, iar partea in culpa datoreaza celeilate parti daune-

interese; 

- Eventualele litigii care ar putea apare in legatura cu acest acord vor fi solutionate 

pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti competente de pe raza teritoriala a initiatorului; 

- Forta majora legal notificata in scris, exonereaza de raspundere partea care o 

invoca in conditiile ligii; 

- Reclamatiile referitoare la executarea acordului, ca si corespondenta dintre parti 

se vor face in scris; 

- Prezentul Acord de Asociere a fost incheiat  in doua exemplare originale, cate 

unul pentru fiecare parte. 

          Initiator        ASOCIAT 

MUNICIPIUL FALTICENI                                 S.C. YANNIS BABY-PARK SRL 

Primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman                Administrator Lichiardopol Michail        

 

 

Serv.  Juridic, jr. Sergiu Dumitriu 

 

Sef Serv. Achizitii Publice, Iulian Morosanu 

 

Director executiv, ec. Maria Bulaicon 

 

Vizat CFP.  


