
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 15917/08.07.2022 
 

                               Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 136/06.07.2022 privind  
organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 

2022 

 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -    referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrat la nr.15916/08.07.2022; 

-    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 completarea Anexelor nr. 1 și 5 din HCL nr. 136/06.07.2022 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 
2022, în sensul premierii și a elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Fălticeni care au obținut medii peste 9.50 la examenul de Evaluare Naţională 
și Bacalaureat – 2022.  

  Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 63.250 lei pentru premierea elevilor, 
sportivilor și cadrelor didactice care îi îndrumă, conform anexei nr. 5 din HCL nr. 
136/06.07.2022, modificată și completată. 

Art.3: Prevederile art. 7 si anexei nr. 5 din HCL nr. 136/06.07.2022 se modifică în 
mod corespunzător. 

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 
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                                                                                 Nr. 15916/08.07.2022        

 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 

136/06.07.2022 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. 
 Aceasta include, pentru al nouălea an consecutive, premierea elevilor olimpici şi 
a profesorilor care i-au pregătit pentru a obţine aceste rezultate.  

Pentru rezultatele foarte bune obţinute la examenele de Evaluare Naţională şi 
Bacalaureat, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni premiază și anul acesta 
elevii care au obţinut medii peste 9,50 la cele două examene naţionale, drept 
recompensă pentru efortul depus şi mulţumire pentru exemplul dat comunităţii.  

În acest sens, având în vedere cele expuse propun Consiliului Local modificarea 
Anexelor nr. 1 şi 5 din HCL nr. 136 din 6 iulie 2022,  astfel: 

Anexa nr.1 - Program  - Zilele Municipiului Fălticeni 2022, 16 – 24 iulie  
În ziua de 19 iulie 2022, la ora 17,00, la Amfiteatrul de la Baza de Agrement 

„Nada Florilor”, va avea loc premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la 
olimpiadele şcolare şi Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi a cadrelor didactice 
care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe, cât şi a elevilor care au obţinut 
medii peste 9,50 la Evaluare Naţională şi Bacalaureat. 

Anexa nr. 5 - Buget Zilele Municipiului Fălticeni 2022, se modifică astfel: 
 Premierea elevilor din învăţământul preuniversitar fălticenean, care au obţinut 

premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi a 
profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performant, cât şi a elevilor care 
au obţinut medii peste 9,50 la Evaluare Naţională şi Bacalaureat. 

In vederea premierii suma necesară se suplimentează cu 3.250 lei, anexa nr. 5 la 
HCL nr. 136/06.07.2022 modificându -se in mod corespunzător, suma totală alocată 
fiind de 63.250 lei. 
 În considerarea celor expuse propun Consiului local spre analiză și aprobare 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 
136/06.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului Fălticeni" – ediţia 2022. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

 prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 
 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                             

                                                                                     

 

                                                                                Nr. 15918/08.07.2022        

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 

136/06.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului Fălticeni" – ediția 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. Pentru al nouălea an consecutiv, ediţia 
2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” include premierea elevilor olimpici şi a 
profesorilor care i-au pregătit pentru a obţine aceste rezultate.  

În anii 2020 şi 2021 am trecut printr-o perioadă mai complicată şi nu am putut să 
organizăm un eveniment festiv dedicat celor mai buni elevi fălticeneni, olimpiadele şi 
concursurile şcolare fiind suspendate. Am apreciat munca tinerilor acordând premii de 
excelenţă  elevilor cu rezultate deosebite la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat.   

Pentru rezultatele foarte bune obţinute la examenele de Evaluare Naţională şi 
Bacalaureat, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni premiaza elevii care au 
obţinut medii peste 9,50 la cele două examene naţionale, drept recompensă pentru 
efortul depus şi mulţumire pentru exemplul dat comunităţii.  

Astfel este necesară modificarea/completarea Anexelor nr. 1 şi 5 din HCL nr. 136 
din 6 iulie 2022  în sensul premierii și a elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Fălticeni care au obținut medii peste 9.50 la examenul de 
Evaluare Naţională și Bacalaureat – 2022 și a suplimentării bugetului initial alocat cu 
suma de 3.250 lei. 

 
 
 
 

Administrator public, 
        Prof.  Alexandru Rădulescu 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 


