ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 22163/04.10.2019
Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi
comemorative în perioada 01 - 31 decembrie 2019
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului inregistrat la nr. 22163/04.10.2019;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 10 şi
art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi
comemorative în perioada 01 - 31 decembrie 2019, conform programului prevăzut în
anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 176.220 lei, pentru
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în
perioada 01 - 31 decembrie 2019, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă asocierea între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Culturală Vatra
Satului Suceava în vederea organizării Festivalului concurs de cântece, datini şi obiceiuri
de Crăciun “ Sfântă-I brazda plugului” conform anexei nr. 3.
Art.4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine organizatorilor
şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

Anexa 3 la la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării
unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 - 31
decembrie 2019
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
ASOCIAŢIA VATRA SATULUI
CONTRACT ASOCIERE ORGANIZARE FESTIVAL CONCURS DE
CÂNTECE, DATINI ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN „SFÂNTĂ-I BRAZDA
PLUGULUI”
Nr.

din data de

1. PARTI CONTRACTANTE
intre :
Primăria Municipiului Fălticeni, cu sediul in localitatea Fălticeni, str. Republicii,
nr.13 judeţul Suceava, cod poştal 725200, C.F.5432522, fax 0230/542056,
reprezentată prin Domnul Primar Cătălin Gheorghe Coman, în calitate de
beneficiar
si
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,
reprezentat de dl Ghiorghiţă Rotaru, cu funcţia de Preşedinte, au convenit să încheie
prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze in calitate de prestator ,
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Organizarea evenimentului cultural: Festival concurs de cântece, datini şi
obiceiuri de Crăciun „Sfântă-i brazda plugului”, conform programului stabilit
cu autoritatea contractantă;
2.2 Evenimentul se va desfăşuara în localitatea Fălticeni, în data de 27 decembrie
2019, începând cu ora 15.00.
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil începand cu data semnării lui şi încetează la data la
care toate obligaţiile ce decurg în prezentul contract vor fi onorate.
4. VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
4.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului suma de 35.000 lei.

4.2 Plata efectivă a onorariului se va face pana la data de 10 ianuarie 2020 prin ordin
de plata.
4.3 Orice intarziere a plăţii va fi penalizată cu 0,1% din suma totala pentru fiecare zi
de intarziere, iar in cazul in care Beneficiarul va intarzia mai mult de 100 de zile plata
, penalitatile pot sa depaseasca valoarea contractului.
5. PRINCIPALELE ELEMENTE CARE DEFINESC EVENIMENTUL:
5.1 Caracterul (amploarea acţiunii)- zonal
5.2 Descrierea pe scurt a programului preconizat.
Festivalul concurs de cântece, datini şi obiceiuri de Crăciun „Sfântă-i brazda
plugului” îşi propune să creeze un cadru legal specific pentru dezvoltarea activităţilor
culturale in zona Fălticeni, cu accent pus pe creşterea disponibilităţilor şi
îmbunătăţirea condiţiilor privind implicarea locuitorilor din zonă, pe educaţie pentru
comunitate, prin activităţi culturale.
Tema festivalului este reprezentată de păstrarea, perpetuarea şi promovarea
datinilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă şi constituie una din condiţiile
principale de participare a formaţiilor de datini şi obiceiuri.
5.3 Obiective generale /scopul
- perpetuarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale;
- cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;
- păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor
româneşti;
- descoperirea şi culegerea de folclor autentic;
- conservarea patrimoniului cultural în vederea integrării europene;
- dezvoltarea turismului cultural;
- descoperirea şi promovarea celor mai valoroase formaţii de datini şi
obiceiuri;
- introducerea tradiţiilor şi obiceiurilor din zona Fălticeni in circuitul valorilor
spirituale;
- stimularea tinerilor care promovează datinile şi obiceiurile de iarnă.
6.OBLIGATIILE PRESTATORULUI
6.1. Sa conceapă un spectacol artistic prin care să urmărească promovarea formaţiilor
artistice din zona Fălticeni şi din judeţul Suceava;
6.2. Să organizeze şi să asigure prezenţa formaţiilor, soliştilor şi ansamblurilor
folclorice la spectacolele din cadrul Festivalui concurs de cântece, datini şi obiceiuri
de Crăciun „Sfântă-i brazda plugului”,;
6.3. Să valorifice şi să promoveze datinile şi obiceiurile autentice, valorile culturale
reprezentative, să creeze un sistem relaţional prin invitarea în spectacol a unor
formaţii reprezentative din zone folclorice cu care oraşul Fălticeni poate să dezvolte
parteneriate culturale în viitor.

6.4. Să asigure transportul, montarea, demontarea scenei şi a aparaturii tehnice
necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a spectacolului de datini şi obiceiuri
din ziua de 27 decembrie 2019;
6.5. Sa achite la Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia
pentru Drepturi de Autor taxele aferente susţinerii spectacolului ce face obiectul
prezentului contract
6.6 Să păstreze confidentialitatea acestui contract.
7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
7.1. Să asigure securitatea echipei tehnice şi a aparaturii pe timpul desfaşurării
spectacolelor precum şi paza instalaţiilor de sunet şi lumini pe timpul cât acestea nu
sunt angrenate în spectacole.
7.2. Sa achite la termenele stabilite contravaloarea serviciilor efectuate de prestator
conform contractului;
7.3. Să informeze din timp prestatorul de modificarile suplimentare pe care le
doreşte realizate şi să suporte costurile acestora;
7.4. Să asigure locaţia, avizele şi energia electrică necesară desfăşurării
evenimentului;
8. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
- Revitalizarea datinilor şi obiceiurilor populare, promovarea si dezvoltarea acestor
activităţi cât şi integrarea pe viitor, în circuitul valorilor naţionale, internaţionale,
europene.
- Stimularea deţinătorilor acestui patrimoniu pentru a asigura transmiterea lui către
generaţiile tinere.
- Creşterea cooperării în domeniul cultural.
- Explorarea folclorului, ca mod concret de a exprima problemele comunităţii,
esenţială fiind funcţia socială a actului artistic prezentat.
- Consolidarea legăturilor, îmbunătăţirea comunicării cu comunităţile implicate în
Festivalul concurs de cântece, datini şi obiceiuri de Crăciun „Sfântă-i brazda
plugului”, şi în special a tinerilor, creşterea participării lor în procesul de identificare
şi rezolvare a problemelor din comunităţile lor.
- Creşterea vizibilităţii zonei Fălticeni.
- Schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte dreptul şi libertatea reprezentabilităţii
prin cultură şi sprijinirea membrilor comunităţilor în dobândirea unor atitudini
implicate, participative şi comunitare, atât prin dezbateri cât şi prin posibilitatea
generării de produse artistice proprii.

- Dezvoltarea educaţiei informale, ca alternativă şi completare a educaţiei formale a
tinerilor prin implicarea lor în alte activităţi cu caracter cultural sau civic, la nivelul
comunităţilor locale.
9. ESTIMAREA CHELTUIELILOR TOTALE:
Cheltuielile totale sunt în sumă de 35.000 lei;
NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A CHELTUIELILOR:
Municipiul Fălticeni – 35.000 lei
10. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
10.1. Transferul de proprietate asupra bunurilor/serviciilor livrate/prestate operează
numai la data plăţii contravalorii totale a facturilor fiscale emise de către prestator
beneficiarului pentru bunurile/serviciile executate.
11. RISCUL CONTRACTULUI
11.1. Transferul riscului contractului către BENEFICIAR, operează la data livrării
bunurilor, odată cu semnarea facturii fiscale.
În cazul intervenţiei unui caz care pune în imposibilitate fortuită executarea de
către una din părţi a obligaţiilor ce-i revin în baza prezentului contract, riscul
contractului va fi suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat. Dacă
imposibilitatea fortuită de executare nu depaşeşte de termen de 10 zile, debitorul va
fi obligat la executarea acesteia dupa încetarea cauzei care a facut imposibilă
executarea. În cazul în care termenul de 10 zile este depăşit, oricare dintre părţi este
îndreptăţită să ceară rezilierea contractului, prin notificare scrisă adresată celeilalte
părţi. Pentru a opera efectele notificării de desfiinţare a contractului, trebuie să
existe dovada certă a primirii de către cealaltă parte a acestei înştiinţări.
12. FORŢĂ MAJORĂ
12.1. Forţa majoră este convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de
neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care impiedică partea
sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de
raspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
Partea care invocă forţa majoră va înmâna celeilalte părţi certificarea emisă de
autoritatea competentă în termen de maximum 48 de ore de la obţinere.
Daca durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10
(zece) zile, părţile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condiţiile
continuării contractului sau rezilierea acestuia.
Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă
majoră.
13. LITIGII
13.1. Orice litigii apărute in legatură cu interpretarea sau executarea contractului se
vor soluţiona în limita posibilităţilor pe cale amiabilă.

În situaţia în care procedura amiabilă nu va conduce la rezolvarea litigiului, părţile
se vor adresa instanţelor competente material de la sediul prestatorului pentru
soluţionarea litigiilor.
14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Contractul încetează prin:
a) acordul părţilor.
b) denunţarea de către oricare dintre părţi cu un preaviz de 30 de zile acordat
celeilalte părti contractante ;
c) reziliere în condiţiile prevăzute la art. 12 din contract ;
d) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care părţile nu
hotărăsc prelungirea acestui contract.
15. REZILIEREA
15.1. Oricare din părţi poate notifica celeilalte părţi rezilierea contractului, contractul
încetând pe deplin, fără a fi necesară punerea în întarziere sau hotararea unei instanţe
judecătoreşti, în oricare din urmatoarele situaţii :
-una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată sau s-a
declanşat impotriva sa procedura reorganizării şi lichidarii judiciare, în timpul
prezentului contract sau se află în procedura dizolvării;
-atunci când una dintre părţi nu îşi îndeplineşte corespunzator obligaţiile
contractuale care ar putea fi îndeplinite, în termen de 10 de zile după ce a fost făcută
o notificare scrisă în acest sens de către cealaltă parte.
16. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
16.1. Prezentul contract este încheiat de comun acord, iar orice încălcare a
obligaţiilor, asumate în cadrul său, concretizată într-un prejudiciu material sau o
atingere a imaginii uneia dintre părţi, atrage dupa sine suportarea despăgubirilor de
către partea vinovată.
17. CONFIDENŢIALITATE
17.1. Informatii confidenţiale
Informatiile de orice natură (financiară, tehnică, artistică, date despre produs, date de
lansare, orice alte informaţii care reprezintă importanţă pentru poziţia pe piaţă, etc.)
ce poate fi dezvăluită de către una din parţi celeilalte părţi în legatură cu obiectul
acestui contract vor fi denumite în continuare “informaţii confidenţiale”. Partea care
ofera informaţia confidentiala este propietara exclusivă a informaţiei confidenţiale.
Dacă informaţia confidenţiala este reactualizată sau modificată, ea rămâne
proprietatea exclusivă a parţii care oferă.
17.2. Obligaţiile Părţilor
Pe parcursul acestui contract şi pe o perioadă de 12 luni după încetarea sa, Partea care
a primit informaţii:

va trata informaţia confidenţială ca fiind strict confidenţială şi o va folosi
numai în scopul colaborării dintre părţi şi în condiţiile prezentului contract.
va restrânge dezvaluirea informaţiei confidenţiale numai la acei angajaţi care
trebuie să o cunoască şi pe care îi va informa referitor la obligaţiile ce decurg
din acest contract.
nu va dezvălui informaţia confidenţială nici unei terţe părţi fără
consimşământul prealabil al Părţii ce ofera informaţia.
17.3. Restricţii
Restricţiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea informaţiei
confidenţiale ce fac obiectul prezentului Contract nu se vor aplica informaţiilor:
care după dezvăluire devin de notorietate, aflându-se la dispoziţia publicului.
care sunt cerute a fi dezvăluite de către lege sau prin ordin autorizat de la orice
autoritate administrativă avand o baza legală pentru a constrange dezvăluirea
unei astfel de informaţii. Partea care primeşte informaţia şi i s-a cerut
dezvăluirea ei, va notifica în prealabil partea care oferă informaţia pentru a i se
acorda asistenţă de partea care ofera informaţia.
17.4. Despăgubiri
În cazul în care Partea care primeşte informaţia nu respectă clauzele acestui articol,
ea se obligă să plateasca despăgubiri părţii lezate, în valoare de 100% din valoarea
proiectului comandat.
-

18. DISPOZIŢII FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
18.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice alta înţelegere verbală dintre
acestea, anterioara sau ulterioară încheierii lui.
18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept
al său.
18.4 Părţile garantează că evenimentul cultural se încadrează în sfera manifestărilor
culturale ce au ca scop ori efect promovarea muzicii româneşti şi a culturii
tradiţionale româneşti, producţia având scop non patrimonial pentru Asociaţia
Culturală Vatra Satului.
18.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale,
astăzi .................., data semnării lui.

BENEFICIAR ,

PRESTATOR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
REPREZENTANT LEGAL,

Prof. Coman Gheorghe Cătălin
Şef Serviciu Juridic,
jr. Sergiu Dumitru Dumitriu

Şef Serviciu Achiziţii Publice
Iulian Moroşanu

Director economic,
ec. Maria Bulaicon

ASOCIAŢIA
VATRA SATULUI
PREŞEDINTE,

Ghiorghiţă Rotaru

