
 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                     Nr. 11770/16.05.2022 

 
                                                                                                           Proiect 

             
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea 
evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache”  - ediţia a IV – a 

 
 

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

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.11769/16.05.2022; 
- adresa nr. 11219/09.05.2022 transmisă de către A.C.S „Șomuz” Fălticeni; 

 În baza prevederilor art.  4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „6”, alin. 9, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  
art. 139, alin. 3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi 
completările ulterioare;        

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 
            Art.1: Se aprobă calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea 
evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache”  - ediţia a IV – a, care se va 
desfăşura în data de 11 iunie 2022. 
 Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei de 
12.210 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1. 
  Art.3: Se aprobă utilizarea gratuită  a Sălii de Sport „Gabriel Udișteanu” Fălticeni 
pentru desfășurarea evenimentului în data de 11 iunie 2022. 
 Art.4: Suma de 12.210 lei va fi decontată în baza documentelor financiar – 
contabile depuse în termen legal. 
 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în 

vederea organizării evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache” – Ediţia a IV-a 

 

Boxul este una dintre ramurile sportive care a adus Fălticeniului recunoaştere la nivel 

naţional şi internaţional. Unul dintre sportivii de marcă în acest domeniu a fost regretatul pugilist 

Mihai Vasilache, care a cunoscut succesul atât pe plan sportiv cât şi antreprenorial. 

Mihai Vasilache a fost Campion Naţional al României la categoria semigrea, în anii 1987, 

1988 şi 1989. 

În memoria sa, secţia de box ACS „Şomuz Fălticeni” a iniţiat Memorialul „Mihai 

Vasilache”. Prima ediţie a acestui eveniment pugilistic a fost organizată în februarie 2019, cu 

participarea a 9 cluburi sportive cu tradiţie în judeţele din zona Moldovei, fiind primul eveniment 

de acest fel, după foarte mulţi ani, care a readus la rampă şi tinerii sportivi legitimaţi la cluburile 

sportive din Fălticeni (ACS „Şomuz Fălticeni” şi ACS „Nada Florilor”). La a doua şi a treia ediţie  

a Memorialului „Mihai Vasilache” , în ringul Galei de la Fălticeni au urcat peste 60 de sportivi, la 

categoriile: juniori, cadeţi, tineret şi seniori, fiind organizate peste 30 de meciuri/gală, inclusiv 

meciuri demonstrative ale fetelor care practică acest sport. Printre spectatori, alături de 

oficialităţile locale, s-a aflat şi Vasile Câtea, preşedintele Federaţiei Române de Box, care a 

apreciat modul în care a fost organizată competiţia. 

În urma demersurilor făcute prin adresa 11219/9.06.2022 de ACS „Şomuz Fălticeni”, în 

vederea organizării celei de-a patra ediţii a Memorialului „Mihai Vasilache”, sâmbătă, 11 iunie 

2022, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, se solicită un sprijin financiar de la 

bugetul local în vederea organizării acestui eveniment sportiv.  

Fondurile solicitate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli, cum ar fi: plata 

arbitrilor, serviciilor de asistenţă medicală, asigurarea mesei de prânz pentru 100 de persoane 

(sportivi, oficiali, arbitri), materialele pentru premierea sportivilor (cupe, diplome, medalii), 

materiale de promovare (tricouri personalizate pentru sportivii participanţi).  

De asemenea, se solicită  utilizarea gratuită a Sălii de sport „Gabriel Udișteanu”, în ziua de 

11 iunie 2022.  

Din bugetul local pot fi acoperite cheltuieli în valoare de 12.210 lei:  

Masă de prânz pentru 100 de persoane – 100 X50 lei/pers. = 5.000 lei;  

Materiale pentru premierea sportivilor - 7210 lei (30 cupe x 90 lei/buc= 2.700 lei; 30 

medalii aur x 11 lei/buc= 330 lei; 30 medalii argint x 11 lei/buc= 330 lei; 70 tricouri personalizate 

x 55 lei/buc= 3.850 lei). 

 

Consilier superior, 

                   Silviu Buculei  
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REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului 
Fălticeni în vederea organizării evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai 

Vasilache” – Ediţia a IV-a 

 

 

Iniţiat de ACS “Șomuz Fălticeni” în anul 2019, Memorialul “”Mihai Vasilache” s-a 

bucurat încă de la prima ediţie de un interes deosebit în peisajul pugilistic din zona 

Moldovei, promovând imaginea municipiului Fălticeni. 

Cele trei gale au reunit la Fălticeni cluburi cu tradiţie în boxul românesc, dar și 

persoane implicate în promovarea acestui sport la nivel naţional. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 11219/9.05.2022  A.C.S. „Şomuz Fălticeni” solicită 

un sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli, cum ar fi: plata arbitrilor, serviciilor de 

asistenţă medicală, asigurarea mesei de prânz pentru 100 de persoane (sportivi, oficiali, 

arbitri), materialele pentru premierea sportivilor (cupe, diplome, medalii), materiale de 

promovare (tricouri personalizate pentru sportivii participanţi).  

Având în vedere dorinţa de a asigura continuitate acestui eveniment, dar și 

încurajarea activităţii secţiilor de box din Municipiul Fălticeni, propun Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni alocarea sumei de 12.210 lei în vederea organizării Memorialului de 

box „Mihai Vasilache” şi folosirea gratuită a Sălii de sport „Gabriel Udişteanu” în data de 

11 iunie 2022.  

   

 

 

INIŢIATOR 

Primar, 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


