
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

                                                   MUNICIPIUL   FĂLTICENI 
  CONSILIUL LOCAL 
Nr. 16059/12.07.2022 

                                                                   Proiect                                                                                                                     
  

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegații a Municipiului 

Fălticeni, în perioada 08 -13 septembrie 2022  
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

              -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la  nr. 
16058/12.07.2022; 

         -  invitaţia primarului oraşului Kedainiai nr. AS-2502/17.06.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 3 şi art. 4, alin. 1 din H.G. nr. 518/1995 privind 
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1:  Se aprobă deplasarea unei delegaţii a Municipiului Fălticeni în Lituania, 
în perioada 08 – 13 septembrie 2022. 
           Art.2: Se aprobă componenţa delegaţiei Municipiului Fălticeni, după cum 
urmează: 

1. Prof. Gheorghe – Cătălin Coman – Primarul municipiului Fălticeni; 

2. Prof. Gabriel Matei - Consilier local al Consiliului Local Fălticeni/Insp. 

școlar general adjunct ISJ Suceava; 

3. Prof. Iulian – Cezar Darabă - Consilier local al Consiliului Local 

Fălticeni/Dir. sportiv ACS „Șomuz” Fălticeni. 

 Art.3: Decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegaţiei prevăzute 
la art. 1, se va face numai pe bază de documente justificative, în condițiile legii. 
           Art.4: 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 
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PRIMAR 

                                     Nr. 16058/12.07.2022 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegații 
a Municipiului Fălticeni, în perioada 08 -13 septembrie 2022  

 
Urmare  invitaţiei primarului oraşului Kedainiai din Lituania, domnul Valentinas 

Tamulis, din data de 17 iunie 2022, ne simţim onoraţi să avem posibilitatea, pentru a 
treia oară, sa facem cunoscut Municipiul Fălticeni în Lituania, să continuăm dialogul 
şi să punem în practică Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul 
Suceava şi oraşul Kedainiai, din Lituania, semnată pe 18 iulie 2019 la Fălticeni.  

Pe parcursul celor trei zile de şedere în Lituania, cu ocazia aniversării a 650 
de ani de la atestarea localităţii Kedainiai, vor avea loc întâlniri cu reprezentanţi din 
administraţia publică, din instituţiile de învăţământ, cu agenţi economici, dar şi cu 
reprezentanţi ai administraţiilor publice a oraşelor cu care municipiul Kedainiai are 
înţelegeri de cooperare, ocazie cu care se vor discuta posibilităţi de cooperare în 
domeniile de interes comun. 

Deplasarea în Lituania a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, a 
domnului consilier local Gabriel Matei, inspector şcolar adjunct în cadrul 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava şi prof. Iulian Darabă, consilier local, 
director sportiv al ACS Somuz Fălticeni are ca scop continuarea demersurilor de 
promovare a schimburilor între cetăţenii celor două localităţi, cooperare în domeniul 
culturii, sănătăţii, educaţiei, instruirii personalului din administraţie, pentru bunăstarea 
localităţilor noastre.  

Pe data 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, se realizează 
prin vizita unor tineri lituanieni din oraşul Kėdainiai în municipiul Fălticeni, în urma 
propunerii înaintate Primăriei Municipiului Fălticeni de Ambasada României în 
Republica Lituania. 

Prin intermediul unor proiecte comune de tipul celor Erasmus, cu ocazia vizitei 
delegaţiei municipiului Fălticeni la Kedainiai, se vor stabili şi detaliile vizitei tinerilor 
din Fălticeni în Lituania.  

Priorităţile relaţiilor de cooperare şi înfrăţire între localităţile Fălticeni şi 
Kedainiai, conform Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul 
Suceava şi oraşul Kedainiai, din Lituania, sunt: Cultură, Sănătate, Educaţie, 
Guvernare locală, Business, Sport. 

Am convingerea că multe lucruri se pot realiza în Municipiul Fălticeni având 
susţinerea partenerilor lituanieni prin încheierea de parteneriate publice şi private şi 
identificarea portofoliului de proiecte care se pretează acestor parteneriate.  

 
INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegații 

a Municipiului Fălticeni, în perioada 08 -13 septembrie 2022  
 

 
Prin intermediul Ambasadei României la Vilnius, trei delegaţii a oraşului 

Kedainiai din Lituania însoţite de un reprezentant al Ambasadei de la Vilnius, au 
efectuat vizite în municipiul Fălticeni în luna octombrie 2018 şi  iulie 2019. Şi în acest 
an avem plăcerea de a fi gazde pentru o delegaţie din oraşul Kedainiai în perioada 
19 – 24 iulie 2022, în cadrul unei noi vizite, în cadrul programului de dezvoltare a 
cooperării economice şi culturale între România şi Lituania. În luna februarie 2019, în 
cadrul vizitei delegaţiei municipiului Fălticeni la Kedainiai au fost stabilite direcţiile de 
acţiune comune pentru proiecte de cooperare instituţională în domeniul economic, 
cultural, educaţional, promovarea şi conservarea patrimoniului cultural şi istoric, 
dezvoltarea infrastructurii de transport, dezvoltarea infrastructurii turistice, demers 
finalizat pe data de 18 iulie 2019 cu semnarea Înţelegerii de Cooperare între 
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi oraşul Kedainiai, din Lituania. 

Municipalitatea lituaniană doreşte continuarea dialogului fizic, limitat în 
perioada pandemiei doar la întâlniri online şi identificarea de parteneri în realizarea 
unor proiecte comune. În acest sens primarul oraşului Kedainiai din Lituania, domnul 
Valentinas Tamulis, a adresat o invitaţie în data de 17 iunie 2022, domnului Primar 
Gheorghe Cătălin Coman, pentru a vizita acest oraş cu ocazia împlinirii a 650 de ani 
de atestare documentară. 

Această vizită este programată în perioada 8 – 13 septembrie 2022. 
Ţinând cont de atât de posibilităţile de cooperare şi discuţiile purtate la 

Fălticeni privind schimbul de experiență pe principiul proiectelor Erasmus (cazare în 
familii şi programe educaţionale comune în unităţi de învăţământ), cat şi de faptul că 
Ambasada României la Vilnius susţine această oportunitate de cooperare, alături de 
cooperarea economică, este oportun ca delegaţia Municipiului Fălticeni să fie formată 
din reprezentanţi ai administraţiei publice, consiliului local, învăţământului şi sportului.  

Kedainiai are o populaţie de peste 25.000 locuitori, oraşul  deţine, pe lângă 
multe alte obiective culturale, un muzeu regional. Are ca principale ramuri economice 
agricultura, turismul, industria alimentară şi industria chimică. Acestea sunt doar 
câteva domenii pentru care oraşul Kedainiai îşi poate pune la dispoziţie experienţa 
europeană acumulată prin proiectele derulate. 

 
Administrator public, 

Prof. Alexandru Rădulescu 
 

 

 

 

 


