
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 18684/23.08.2019 
                                                                                                      

                                                                                                         Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a manifestărilor „Târgul  

Mărului” şi “Festivalul Fanfarelor”  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       -     referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 18683/23.08.2019; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a şi e, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 3, lit. a şi f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1: Se aprobă organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a următoarelor 
acţiuni cu caracter cultural şi artistic, la care Municipiul Fălticeni are calitatea de partener, 
respectiv: Târgul Mărului şi  Festivalul Fanfarelor. 
    Art.2:  Se aprobă asocierea dintre Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Culturală “Vatra 
Satului” în vederea oganizării evenimentelor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 1. 
     Art.3:  Se aprobă Programul manifestărilor organizate în perioada de 19 – 20 octombrie 
2019, conform anexei nr. 2. 
  Art.4:  Se aprobă alocarea de la bugetul local, subcapitolul 67.02.50 – „Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi religiei” a sumei de 85.000 lei pentru organizarea Târgului 
Mărului şi a Festivalului Fanfarelor, conform anexei nr. 3. 
     Art.5:  Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea  
la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.  

 
                         INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
         Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                                            
                                                                                                      A V I Z A T 

    SECRETAR MUNICIPIU                                  
Jr. Mihaela Busuioc  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea, în perioada 19 – 20 octombrie 2019, a 

manifestărilor „Târgului Mărului” şi “Festivalul Fanfarelor” 
 În luna octombrie, în Municipiul Fălticeni se organizează evenimentul anual “Târgul 

Mărului”, ediţia a XVI-a şi “Festivalul Fanfarelor” ediţia a V-a.  
Cele două manifestări sunt organizate de Primăria Municipiului Fălticeni în colaborare cu 
Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Cooperativa „Livezile” Fălticeni, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în 
Agricultură, Asociaţia „Produs în Bucovina, Centrul Cultural Bucovina. 
Târgul Mărului şi Festivalul Fanfarelor se vor desfăşura în perioada 19 – 20 octombrie 
2019, în centrul Municipiul Fălticeni, pe străzile Republicii (Aleea Pietonală până la 
intersecţia cu strada Dogari) şi Bulevardul Revoluţiei (de la blocul turn până la intersecţia 
cu strada Nicolae Beldiceanu). Vor expune pomicultori, furnizori de materiale şi produse 
specifice pentru agricultură, producători şi procesatori de lapte şi carne, apicultori, 
legumicultori, meşteri populari. 
Tradiţia muzicii de fanfară a fost păstrată la Fălticeni peste 100 de ani, până la 
transfromarea Centrului de Instrucţie Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni în şcoală de 
subofiţeri. Fanfara Regimentului 16 Dorobanţi de la Fălticeni, a constituit o prezenţă 
permanentă la sărbători naţionale, ceremonialuri militare, manifestări social-politice, 
culturale, momente de destindere şi recreere şi, nu în ultimul rând, în momentele fierbinţi 
ale istoriei, când nu a lipsit de lângă ostaşul cu arma în mână. Primele documente care ne 
furnizează informaţii despre existenţa la Fălticeni a unei fanfare formată din ostaşi, 
“muzicanţi”, datează din anul 1898, iar la 1 Decembrie 1918 avem confirmarea, din 
cronicile vremii, că la Fălticeni, s-a dansat Hora Unirii în acordurile fanfarei. Festivalul 
Fanfarelor va aduce în atenţia publicului istorisiri şi faţete cu totul speciale ale oamenilor 
şi a muzicii fără pereche din vetrele satelor româneşti   
 
 
          Lili Victoria Melinte, 

      Coordonator management instituţii muzeale 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea, în perioada 19 – 20 octombrie 2019, a 

manifestărilor „Târgului Mărului” şi “Festivalul Fanfarelor” 
 Aflat la a XVI –a ediţie, “Târgul Mărului” este o strategie de punere în valoare a 
potenţialului economic şi natural al municipiului şi al zonei arondate acestuia. 
Târgul de mere şi produse agroalimentare se va deschide sâmbătă, 19 octombrie, ora 
10,00 în zona centrală a municipiului, cu desfăşurarea activităţilor comerciale cu fructe şi 
legume şi cu o expoziţie de fructe. După ora 12,00 în aceeaşi locaţie va avea loc un 
spectacol folcloric în care vor evolua solişti din Fălticeni şi din judeţ. Duminică, Târgul 
de mere se va deschide la ora 10,00, iar după ora 13,00 atmosfera va fi întreţinută de 
cunoscuţi solişti şi ansambluri folclorice. 
În cadrul expoziţiei de fructe, fermieri din bazinul pomicol Fălticeni – Rădăşeni vor 
prezenta soiurile de mere care se cultivă în această zonă iar specialiştii din cadrul 
Direcţiei Agricole şi APIA Suceava vor oferi consultanţă de specialitate la standurile 
amenajate în cadrul târgului. La ora 12,30 pomicultorii dar şi cei care vor să cunoască 
amănunte despre perspectiva pomiculturii în zona Fălticeni sunt aşteptaţi la o întâlnire cu 
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii. Pe lângă pomicultori şi-au anunţat prezenţa 
producători de material săditor, de utilaje agricole, firme care asigură substanţe pentru 
combaterea dăunătorilor, membri ai Asociaţiei “Produs în Bucovina”.  
 “Festivalul fanfarelor” este o manifestare anuală dedicată muzicii de fanfară, care 
completează Târgului Mărului. Cele mai bune fanfare din judeţ, vor evolua pe scena din 
Piaţa “Nada Florilor” pentru a demonstra că muzica tradiţională este un giuvaer de mare 
preţ. Festivalul este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul 
Cultural “Bucovina”. 
 
Dată fiind însemnătatea acestor evenimente pentru imaginea comunităţii fălticenene, 
propun autorităţii deliberative: 
-  aprobarea asocierii Consiliulului Local Fălticeni cu Asociaţia Culturală „Vatra 
Satului”, cu sediul în comuna Şcheia, sat Sfântu Ilie nr.769, judeţul Suceava, cod de 
înregistrare fiscală nr. 28187392, având cod IBAN RO83BACX0000000600630001 
deschis la Unicredit Ţiriac Bank , reprezentată de Ghiorghiţă Rotaru, cu funcţia de 
Preşedinte, în vederea organizării celei de-a XVI ediţii a “Târgului Mărului” şi 
“Festivalului fanfarelor” ; 
- alocarea de la bugetul local a sumei de 85.000 de lei în vederea organizării “Târgului 
Mărului”, ediţia a XVI-a şi “Festivalului Fanfarelor” ediţia a V-a; 

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
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Anexa 1 la Contractul asociere pentru organizarea de evenimente culturale în perioada 19 – 20 octombrie  
 
 
Data Ora Locaţie Locaţie/Manifestare programată 

Sâmbătă, 
19 

octombrie 

12,00 Zona centrală a municipiului  Ansamblul Folcloric “Doruleţul”, Ansamblul Folcloric “Stejărelul”,conduse de prof. interpret 
Maria Tanasă 

12,00 Primăria Municipiului Fălticeni, 
zona centrală a municipiului 

Parada fanfarelor ţărăneşti 
13,00 
– 
19,00 Zona centrală a municipiului 

Spectacol cu participarea fanfarelor din Stamate, Mihoveni, Preuteşti, Liteni, ansamblurilor 
folclorice şi formaţiilor artistice din Hîrtop, Bogdăneşti, Râşc, Baia, Rădăuţi, Grupul Folcloric 
“Balada”, condus de prof. interpret Maria Tanasă, solişti din judeţul Suceava, Grupul 
Balada condus de prof. interpret Maria Tanasă 

    

Duminică, 
20 

octombrie 

10,00 -
18,00 

Zona centrală a municipiului 

Târg de mere şi produse agroalimentare 
13,00 
– 
19,00 

Spectacol cu participarea fanfarei Bucovina, ansamblurilor folclorice şi formaţiilor artistice din 
Mălini, Cornu Luncii, Dolheşti, Pojorâta, Ansamblul Folcloric “Doina Carpaţilor” a Casei de 
Cultură a Studenţilor Iaşi, a soliştilor Ghiorghiţă Rotaru, Ciprian Petroae,  
Grupul Moldava al Clubului Copiilor Fălticeni, îndrumător, prof. Lenuţa Rusu 
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Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a Târgului Mărului şi a Festivalului 
Fanfarelor - Programul manifestărilor  

 
Data Ora Locaţie Locaţie/Manifestare programată 

Sâmbătă, 
19 

octombrie 

10,00-18,00 Zona centrală a 
municipiului 

Târg de mere şi produse agroalimentare 
12,00 Primăria Municipiului 

Fălticeni, zona centrală a 
municipiului 

Parada fanfarelor ţărăneşti 

12,30 Centrul Cultural G.V. 
Birlic 

Întâlnire cu reprezentanţi din conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. 

12,00-
19,00 

Zona centrală a 
municipiului 

Ansamblul Folcloric “Doruleţul”, Ansamblul Folcloric “Stejărelul”,conduse de prof. interpret Maria 
Tanasă; Spectacol cu participarea fanfarelor din Stamate, Mihoveni, Preuteşti, Liteni, ansamblurilor 
folclorice şi formaţiilor artistice din Hîrtop, Bogdăneşti, Râşc, Baia, Rădăuţi, Grupul Folcloric 
“Balada”, condus de prof. interpret Maria Tanasă, solişti din judeţul Suceava 

 

Duminică, 
20 

octombrie 

10,00-
18,00 

 
 

Zona centrală a 
municipiului 

Târg de mere şi produse agroalimentare 

13,00–
19,00 

Grupul Moldava al Clubului Copiilor Fălticeni, îndrumător, prof. Lenuţa Rusu; Spectacol cu 
participarea fanfarei Bucovina, ansamblurilor folclorice şi formaţiilor artistice din Mălini, Cornu 
Luncii, Dolheşti, Pojorâta, Ansamblul Folcloric “Doina Carpaţilor” a Casei de Cultură a Studenţilor 
Iaşi, a soliştilor Ghiorghiţă Rotaru, Ciprian Petroae 

 
Anexa 3  la proiectul de hotărâre privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a Târgului Mărului şi a Festivalului 

Fanfarelor -Bugetul  Organizare spectacol folcloric susţinut de solişti vocali şi formaţii din judeţ în zilele de 19,20 octombrie, scenă, sonorizare, lumini  – 
45.000 lei; 
Masă artişti din alte localităţi - 12.000 lei 
Mediatizare eveniment - 10.000 lei 
Cheltuilei cu utilităţi  şi racorduri energie electrică, apă potabilă – 5.000 lei 
Cheltuilei pentru amenajarea standurilor de prezentare, amenajre piaţă, salubritate, diverse - 10.000 lei 
Pachete dulciuri copiii 300 pachete X10lei/pachet – 3.000 lei


