
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             

                                                   Nr. 1585/19.01.2022 
                                                                
                                                                                                                            Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea accesului gratuit  Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi 

Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni la bazele sportive aparţinând 
domeniului public al municipiului Fălticeni  

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 

1584/19.01.2022; 
            -  adresa Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni înregistrată la 
nr.1481/18.01.2022;  
            - adresa Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni înregistrată la nr. 
2077/17.01.2022;  
           În conformitate cu prevederile art. 3, alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 283/2003 
pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate" şi ale prevederilor art. 
108, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, f, art. 14,  art. 136, alin. 
10 şi art. 139, alin. 3, lit. g 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 accesul gratuit Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi 
Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni la Stadionul „Constantin Jamaischi” 
Fălticeni şi Sala de Sport ”Gabriel Udişteanu” pentru desfăşurarea activităţilor 
competiţionale şi de antrenament. 
          Art.2.   Accesul gratuit la bazele sportive este permis pentru o perioadă de 2 ani 
de zile, respectiv până la data de 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părţilor.  
          Art.3.  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, Asociaţia 
Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                         
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    AVIZAT  

                                                                      SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                      Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
PRIMAR 

              
                                                                

                                                                             Nr. 1584819.01.2022  
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit Asociaţiei Clubul 
Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni la 

bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni  
 

 
                 Prin cererile înregistrate sub nr. 1481/18.01.2022 şi nr. 2077/17.01.2022  
Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni şi Asociaţia Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni 
au solicitat accesul la bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului 
Fălticeni, respectiv Stadionul „ Constantin Jamaischi” Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan 
şi Sala de Sport ”Gabriel Udişteanu”, situată pe str. Teilor. 
                  Potrivit prevederilor art. 3, alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile administraţiei publice, 
unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele 
neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de 
performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei 
fizice şi sportului în comunităţile locale”. 
              Clubul Sportiv Şcolar “Nicu Gane“ Fălticeni este instituţie de învătământ 
arondată Colegiului Naţional “Nicu Gane” Fălticeni şi face parte din reteaua scolară a 
municipiului Fălticeni. La această unitate de învătământ sunt legitimati sportivi în 
ramurile de sport: canotaj, fotbal, volei, atletism, care se pregătesc si participă la 
competiţii naţionale şi internnaţionale, iar Asociaţia Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni are 
ca principal scop selecţia, pregatirea si participarea la competiţii sportive în mai multe 
ramuri de sport.  
              Având în vedere că pentru pregătirea corespunzătoare a sportivilor legitimaţi la 
aceste instituţii sunt necesare spaţii adecvate, propun spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre privind accesul gratuit 
Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubului Sportiv Şcolar „Nicu 
Gane” Fălticeni la bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului 
Fălticeni pentru o perioadă de 2 ani de zile , respectiv până la data de 31.12.2023, cu 
posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

                                               Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                 
 
 
 
 
 

  



R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

                                             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
               Comp. adm. domeniului public şi privat 

                                                          Nr. 1586/19.01.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea accesului gratuit Asociaţiei Clubul 
Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni la 

bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni  
 

                     
 
                 Asociaţia Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubul Sportiv Şcolar „Nicu 

Gane” Fălticeni au solicitat accesul gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului 

public al municipiului Fălticeni, respectiv  Stadionul „ Constantin Jamaischi” Fălticeni, 

situat pe str. Maior Ioan şi Sala de Sport ”Gabriel Udişteanu”, situată pe str. Teilor, 

întrucât acesta a  expirat la data de 31.12.2021.       

               Cele două baze sportive din municipiul Fălticeni asigură sportivilor legitimati la 

Asociaţia „Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni cât şi ai Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” 

Fălticeni condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament în 

vederea obţinerii performanţelor sportive. 

  
 
 
 

                  Comp. adm. domeniului public şi privat 
                                              Insp. Hărmănescu Valeria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


