
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL   FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 13559/01.07.2022 

 
                                                                                                                         Proiect                                                                                                                     

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei de 28.637 

lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor din 
Kėdainiai – Lituania și Wołomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 – 24 iulie 

2022 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

              -  referatul de aprobare al domnului primar, prof.Cătălin-Gheorghe Coman, 
înregistrat la  nr. 13558/01.07.2022; 

  În temeiul prevederilor O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 105, alin. 1, art. 129, alin. 1, art. 136, alin. 10 
și art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
            Art.1:  Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei 
de 28.637 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor din 
Kėdainiai – Lituania și Wołomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 – 24 iulie 2022, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2:  Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente 
justificative.       
           Art.3: 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 
Administrator public 
Nr. 13560/01.07.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a 
sumei de 28.637 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor 

din Kėdainiai – Lituania și Wołomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 – 24 iulie 2022 
 

 
Cooperarea dintre municipiul Fălticeni şi localităţile Kėdainiai – Lituania şi Wołomin - 

Polonia, a fost iniţiată de misiunile diplomatice ale României din aceste ţări, fiind încheiat 
acord de cooperare cu Kėdainiai şi urmează a fi încheiat un acord de cooperare în acest an 
cu oraşul Wołomin din Polonia. 

Aceste acorduri prevăd consolidarea colaborării bilaterale în domeniile afaceri, 
autoguvernare, educaţie, sănătate şi protecţie socială, mediu, cultură, sport şi turism, 
programe pentru tineret. 

Urmare a obţinerii avizelor favorabile în vederea semnării acordurilor de cooperare de 
la Ministerul de Externe al României şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi a aprobării de către Consiliul Local a acordului cu oraşul Wołomin - Polonia 
considerăm necesară invitarea delegaţiei din Wołomin - Polonia, în perioada 19 – 24 iulie, cu 
ocazia Zilelor Municipiului Fălticeni în vederea  înmânării acestor documente. 

 Pe 15 februarie 2019, cu ocazia unei vizite la Kėdainiai, domnul Gheorghe Cătălin 
Coman, Ambasadorul României în Republica Lituania, excelenţa sa Dl. Dan Adrian 
Bălănescu, a vorbit despre importanţa dezvoltării colaborării în domenii cum ar fi  cultura şi 
educaţia, fiind pus accent pe încheierea unei colaborări între Gimnaziul Ilustru din Kėdainiai şi 
unul din liceele din Fălticeni. Dorinţa de a dezvolta această colaborare plecată de la o 
frumoasă istorie comună, s-a realizat prin aprobarea, de către consiliile locale din cele două 
localităţi şi semnarea unui acord de colaborare bilaterală mai amplu, care prevede şi schimbul 
de tineri.  

Urmare a propunerii de colaborare privind organizarea unei vizite a unor tineri 
lituanieni din oraşul Kėdainiai în municipiul Fălticeni, propunere înaintată Primăriei 
Municipiului Fălticeni de Ambasada României în Republica Lituania, în urma desfăşurării unui 
concurs organizat de  misiunea diplomatică română, un număr de cinci elevi de la Gimnaziul 
Illustre din Kėdainiai, care se numără printre câştigătorii competiţiei, însoţiţi de un cadru 
didactic, vor vizita municipiul Fălticeni în perioada 18 – 24 iulie.  

Urmare a invitaţiilor primarului oraşului Kėdainiai din Republica Lituania, domnul 
Valentinas Tamulis, am avut posibilitatea, de două ori într-un an, să facem cunoscut 
Municipiul Fălticeni în Lituania. Am continuat dialogul şi am început să punem în practică 
Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi oraşul Kėdainiai, din 
Lituania, semnată pe 18 iulie 2019 la Fălticeni, prin vizita delegaţiei din Kėdainiai. Pandemia a 
oprit aceste dialog, care s-a limitat doar la întâlniri online, dar astăzi avem posibilitatea de a 
relua colaborarea, prin vizita unei delegaţii a oraşul Kėdainiai (formată din patru persoane) în 
municipiul Fălticeni. Delegaţia va fi însoţită şi de un reprezentant al Ambasadei României în 
Lituaniei, urmând ca în perioada 9 – 11 septembrie, o delegaţie a municipiului Fălticeni să 
efectueze o vizită la  Kedainiai. 

Urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ambasadei României în Republica 
Lituania şi Ambasada României în republica Polonă, s-a stabilit de comun acord următorul 
program al vizitei celor trei delegaţii (două din Lituania şi una din Polonia) la Fălticeni: 
Pentru tinerii din Lituania  
Luni, 18 iulie: Sosire pe Aeroportul Suceava; Deplasare la Fălticeni, cazare. 



Marţi, 19 iulie: Excursie cu microbuz şcolar la Cetatea Neamţului - Rezervaţia de zimbri – 
Piatra Neamţ (Masă de prânz)– Cheile Bicazului – Lacu Roşu – Fălticeni; 
Miercuri, 20 iulie: Ora 10,30 Întâlnire cu autorităţile locale tineri din Fălticeni; Vizitarea 
Colegiului Nicu Gane; Descoperirea oraşului Fălticeni împreună cu locale tineri din Fălticeni; 
Participare la spectacol de muzică pop, rock, dance şi la premierea elevilor olimpici; 
Joi – Duminică – program comun cu delegaţia Primăriei Kedainiai; 

Programul tinerilor va fi coordonat de consilierii locali prof. Luminiţa Corbu şi prof. Iulian 
Darabă; Pentru că tineri din Lituania stau la familii din Fălticeni, în vizitele pe care le vor 
efectua vor fi însoţiţi de cinci tineri din Fălticeni şi de cei doi coordonatori. 
 
Program delegaţii primării Wołomin şi Kėdainiai 
Marţi, 19  iulie: Sosire delegaţie Lituania la Aeroportul Suceava, Iaşi, transport la Fălticeni, 
cazare, cină, participare la spectacole de muzică uşoară 

- Sosire delegaţie Polonia  cazare, cină, participare la spectacole de muzică uşoară  
Miercuri, 20 iulie: Ora 10,30 întâlnire la sediul Primăriei Fălticeni cu delegaţiile din Kedainiai 
– Lituania, Wołomin, Polonia pe teme economice, culturale şi educaţie. Se pot bune bazele 
unui parteneriat de lungă durată între cele trei localităţi, prin schimburi culturale, cooperare în 
domeniul educaţiei, administraţiei publice şi economice; Vizitarea Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu”, Muzeului Apelor „Mihai Băcescu”; Participare aniversare cupluri care au împlinit 50 
de ani de căsătorie; Vizita în zona de agrement „Nada Florilor” 
Joi, 21 Iulie: Vizită la unităţi de învăţământ şi la un agent economic din Fălticeni; Excursie pe 
traseul Fălticeni - Mănăstirea Voroneţ - Sanctuarul Marian de la Cacica - Poiana Micului – 
Soloneţ (localităţi cu o populaţie majoritar de etnie polona); 
Vineri 22 Iulie: Vizită în municipiul Iaşi - Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Teatrul 
Naţional, Palatul Culturii si biserica Trei Ierarhi, Palatul Culturii şi alte obiective  
Sâmbătă, 23 Iulie: Excursie la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului - Mănăstirea 
Slatina – Fălticeni; Cină festivă 
Duminică,  24 iulie: Vizitarea expoziţiei de maşini de epocă Roţi legendare; Transfer la 
aeroport în funcţie de ora de zbor 
    Angajaţii Primăriei Municipiului Fălticeni Silviu Matei şi Mădălina Nistor vor însoţi 
delegaţiile primăriilor din cele două oraşe şi vor asigura serviciile de traducere pe toată durata 
vizitei.  

Baza legală pentru a putea acoperi cheltuielile suportate de la bugetul local privind 
vizita delegaţiilor din Lituania şi Polonia, este Ordonanţa nr. 80 din 30 august 2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice.  

Aceste cheltuieli în valoare de 28.637 lei sunt detaliate în Anexa 1. 
 

Administrator public, 
   Prof.  Alexandru Rădulescu, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 13558/01.07.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a 
sumei de 28.637 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor din 

Kėdainiai – Lituania și Wołomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 – 24 iulie 2022 
 

 
Misiunile diplomatice ale României în Polonia şi Lituania asigură dialogul dintre 

instituţiile şi autorităţile locale din România şi cele din ţările în care ne reprezintă în toate 
domeniile de cooperare. Echipele ambasadelor şi consulatelor sunt dedicată promovării relaţiilor 
de prietenie, a valorilor noastre europene, a imaginii românilor în Europa, a dezvoltării şi 
aprofundării în continuare a relaţiilor excelente care există între România şi ţările europene, 
contribuind cu idei şi expertiză la formularea agendei de cooperare în plan politic, economic, 
cultural, academic şi ştiinţific, într-o manieră care să pună în valoare profilul european al 
României, potenţialul său de dezvoltare economică şi modernizare a societăţii, bogatul şi 
prestigiosul patrimoniu cultural românesc şi multiplele resurse intelectuale şi de talent ale 
românilor. 

La invitaţia misiunii diplomatice de la Vilnius, de a întări relaţiile de cooperare româno – 
lituaniene, a răspuns, în anul 2018, municipalitatea din Kedainiai, care şi-a exprimat dorinţa să 
stabilească relaţii de cooperare cu Municipiul Fălticeni. 

Urmare a propunerii de colaborare a UAT Municipiul Fălticeni cu oraşul polonez 
Wołomin înaintată Primăriei Municipiului Fălticeni de Ambasada României în  Polonia în data de 
26.10.2021,  pentru facilitarea dialogului direct între cele două administraţii, am parcurs toate 
etapele instituţionale în vederea semnării unui acord de cooperare între Municipiul Fălticeni, 
România şi oraşul Wolomin, Polonia. 

Aşa cum am stabilit în cadrul dialogului cu autorităţile din Kėdainiai, dorim să avem un 
schimb permanent de elevi şi tineri între Fălticeni şi Kėdainiai, iar propunerea Ambasadei 
României în Republica Lituania de a găzdui cinci tineri din oraşul Kėdainiai, câştigătorii unui 
concurs organizat de  misiunea diplomatică română de la Vilnius, este un început pentru 
colaborarea între elevii din Fălticeni şi cei din Lituania.  

În acest sens, în perioada 18 – 24 iulie, vom avea ca oaspeţi delegaţii a administraţiilor 
locale din Wołomin şi Kėdainiai, fiecare delegaţie fiind formată din cinci persoane şi o delegaţie 
formată din şase persoane de la Gimnaziul Illustre din Kėdainiai.  

  Cazarea invitaţilor se va face la hoteluri/penisiuni de 3-4 stele. Cheltuielile aferente 
şederii la Fălticeni, cazare şi masă pentru 16 persoane, în valoare de 28.637 lei  vor fi suportate 
din  bugetul local al municipiului Fălticeni.     

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ambasadei României în Republica Lituania 
şi Ambasada României în republica Polonă, s-a stabilit de comun acord un program al vizitei 
celor trei delegaţii (două din Lituania şi una din Polonia) la Fălticeni, inclusiv vizite în alte 
localităţi.   

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



                                       Anexa  la HCL nr.______________ 

 
 
- cazare 19, 20, 21, 22, 23  iulie; 9 persoane (5 persoane din Wolomin - Polonia, 4 

persoane din Kėdainiai – Lituania), 9 camere single 

 (5 nopţi X 9 camere single X 200 lei/noapte) = 9.000 lei 

 

- cazare 18, 19, 20, 21, 22, 23  iulie; 2 persoană (1 cadru didactic din Kėdainiai şi un 

reprezentant al Ambasadei – Lituania, ), 2 cameră single 

6 nopţi X 2 camera single X 200 lei =2.400 lei 

 

- 3 mese/zi, 9 persoane (5 persoane din Wolomin - Polonia, 4 persoane din Kėdainiai 

– Lituiania),  19 – 24 iulie   

9 persoane X 5 zile X 105 lei/zi = 4.725 lei  

- 3 mese/zi, 7 persoane (6 persoane – delegaţie tineri Lituania + 1 persoană 

Ambasadă Lituania Lituiania),  18 – 24 iulie   

7 persoane X 6 zile X 105 lei/zi = 4410 lei  

 

Masă pranz tineri excursie Piatra Neamţ, 20 iulie  

7 persoane (5 tineri din Fălticeni + 2 însoţitori) X 52 lei = 364 lei  

 

Cină însoţitori 21 iulie, Soloneţ 

9 persoane (5 tineri din Fălticeni + 2 traducători + 2 însoţitori) X 52 lei = 468 lei  

 

Masă prânz Iaşi, 22 iulie, însoţitori 

9 persoane (5 tineri din Fălticeni + 2 traducători + 2 însoţitori) X 52 lei = 468 lei  

 

- Cafea, apa, sucuri sau alte trataţii oferite pe timpul întâlnirii 16 persoane X 1 zi X 

20 lei/persoană = 320 lei; 

- Cadouri pentru delegaţii 3X400 lei/delegaţie = 1200 lei; 

- Materiale informative şi promoţionale 15 persoane X 50 lei/pers =750 lei 

- Vizite obiective turistice 24 persoane (16 persoane Lituania şi Polonia, 5 tineri – 

gazde la Fălticeni, 2 traducători + 1 însoţitor) X 50 lei/pers =1200 lei 

 

Cheltuieli transport autocar: 3.332 lei 
Fălticeni - Voroneţ – Cacica – Soloneţ – 952 lei 
Fălticeni – Iaşi – 1666 lei 
Fălticeni -Suceava – Slatina – 714 lei 

 
 

Total 28.637 lei 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


