
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

                         

HOTĂRÂRE 
                    privind   organizarea  și desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si Artistice ale Festivalului   

”BAIA  FILE DE ISTORIE – EDITIA XLI” 
   

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    referatul de aprobare  elaborat de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de initiator 
, înregistrat sub nr.  6670 din 18.07.2022 ;  
 -    raportul  comun al Compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Baia, înregistrat sub nr. 6706 din  19.07.2022; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat sub nr. 6948 din 
28.07.2022; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-   art. 20 alin(1)lit. i  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile  si completările ulterioare; 

          În temeiul  dispoziţiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “d”, art.139, alin.(3) lit a) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Festivalului ”Baia  File De Istorie - Ediţia XLI” din perioada 14- 15 
august 2022, conform programului prevăzut  la  Anexa nr. 1.  
 
Art. 2. Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 80.000 lei  pentru organizarea și 
desfasurarea  activitatilor cultural – artistice, desfaşurate in această perioadă.   
 
Art. 3. Se aprobă  Anexa 2 privind cheltuielile pentru organizarea Festivalului ”Baia  File de istorie - Editia XLI”. 
 
Art.4  Se aprobă ca sumele  încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor sa fie utilizată  în scopul  
aniversarii cuplurilor la 50 ani de la casatorie. 
 
Art.5. Se aprobă încheierea contractelor de sponsorizare pentru realizarea evenimentului prevazut la art.1, 
conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei, d-na Tomescu Maria sa semneze Contractele de sponsorizare. 
 
Art.7. Primarul comunei,  prin  compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
       Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                        Secretarul general al  C o m u n e i   

       Neculai PĂSCĂRIȚA                                Rodica COCEAN 
 

 
 BAIA:28.07.2022 
 NR.65 
 



Anexa nr. 1 HCL 65/28.07.2022 

Program 15 august- Baia file de istorie 

14 august 2022 

11:00 Simpozion  pe teme istorice  „ Baia înainte de Baia” 

12:30 –Solemnitate de acordare a titlului de Cetățean de onoare pentru patru personalități 

ale comunei Baia 

14:00 – Acordarea distincțiilor de excelență pentru întreaga carieră didactică a cadrelor 

didactice pensionare 

15:00 – Lansare de carte poezii  Aurica Danchief  -  rapsod popular 

 

15 august 2022 

14:00 – deschiderea festivalului, Interpreta Petronela Popa 

15:00 - Orchestra Fratilor Năstase și Margareta Clipa  

16:00 – Premierea cuplurilor de aur, momente artistice prezentate de Ansamblul Răzeșii 

și tinerele talente din com Baia: Melisa Marian, Amalia Pădurean, Ana Maria Pavel, 

Delia Cazamir, Konstantina Guță, Geanina Pădurean, Tudorița Amariei, Livia Brădățanu, 

Carlota Mîrzan, Alexandru Norocel. 

17:00 - Grigore Gherman 

17:30 - Loredana Streche 

18:00 -  Ancuța Corlățan 

18:30 -  Beatrice Băndoiu 

19:00 - Nicu Mâță 

19:30 -  Viorica Lupu 

20:00 - Ovidiu Homorodean 

20:30 -  Florin Boita 

21:00 -  Maria Luiza Mih și Ceterașii din Maramureș 

22:00 – Formația Portativ 

 

PRIMAR, TOMESCU MARIA                        CONSILIER, MURARIU TEODORA 



Anexa 2 buget HCL 65/28.07.2022 

 „Baia file de istorie”- 14-15 august 2022 

Nr. 
Crt. 

Activitate  Costuri estimate 

1 *Concerte sustinute de artisti cunoscuti: 
Margareta Clipa, Orchestra fratilor Nastase, Maria 
Luiza Mih si ceterasii din Maramures, Grigore 
Gherman, Ancuta Corlatan, Nicu Mâță, Beatrice 
Bandoiu,  Viorica Lupu, Florin Boita, Loredana 
Streche, Ovidiu Homorodean, Anastasia si 
Teodora Seserman, Petronela Popa și Formația 
Portativ 

*Promovare tinere talente din comuna Baia: Livia 
Bradatanu, Geanina Padurean, Amalia Padurean, 
Marian Melisa, Ana Maria Pavel, Konstantina 
Guta,  Mârzan Carlota și Ansamblul Răzeșii 

65.600 lei 

2 Festivitate de premiere a cuplurilor care au 
împlinit 50 ani căsătorie (achiziții de flori, icoane, 
diplome, etc) 

2.100 lei 

3 Festivitate de oferire a distincțiilor pentru 
educatorii, învățătorii și profesorii (achiziții de 
plachete, flori, diplome, cărți, etc) 

3400 lei 

4 Publicare carte rapsod popular- Aurica Danchief 700 lei 
 

5 Solemnitate de acordare a titlului de Cetățean de 
onoare pentru 4 personalități din comuna Baia 
(achiziții de plachete, flori, diplome,etc) 

650 lei 

6 Promovare carte a artistului plastic Suzana 
Fântânaru , cetatean de onoare al comunei, carte 
intitulata „Exces de melancolie” 

4.000 lei 

7 Cheltuieli de promovare si publicitate eveniment 
in mass-media 

3.550 lei 

 Total 80.000 lei 
 

Primar, Maria Tomescu                                   consilier superior, Alina Apostol 

 

Consilier personal ,  Tudorița Amariei 



                                                                                                                                   Anexa 3 HCL nr. 65/28.07.2022 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
     Nr. __________ din ___________ 

 
 
 CAP.I.   PĂRŢI CONTRACTANTE 

Societatea Comercială _________________________________________________  
cu sediul  în_______________________________________________,C.U.I. _____________ 
,inregistrat la Registrul comertului sub nr.______________________având cont de virament 
nr.________________________________________________deschis 
la_______________________________________reprezentată prin 
_______________________________________ în calitate de sponsor în prezentul contract    
şi  

Primăria comunei Baia,cu sediul in comuna Baia, str Nicolae Stoleru nr. 2 , C.U.I. 
4674790  având  cont nr RO02TREZ59321370201XXXXX deschis la Trezoreria 
Falticeni, reprezentată prin Tomescu Maria  – Primar, în calitate de beneficiar, s-a 
încheiat prezentul contract de sponsorizare, prin care părţile, de comun acord, consimt 
următoarele: 

 
 CAP. II . OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de către sponsor a sumei  
de___________________lei, până la de 14.08.2022, pentru  susţinerea evenimentului                         

Festival“ Baia File de Istorie –Editia XLI” ” din data de 15.08.2022. 

 Art. 2 . Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, cu acte adiţionale la 
prezentul contract. 
 Art. 3. Prezentul contract se încheie în condiţiile Legii Sponsorizării nr.32/1994 cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Instrucţiunilor de Aplicare a Ministerului de Finanţe.   
 
CAP. III . OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

A.    Sponsorul____________________________________________se obligă: 
        Art.4.  Să asigure depunerea sumei în termenul stabilit, în contul Primăriei. 
        Art.5. Să aducă la cunoştinţa publică, dacă apreciază că este necesar, activitatea de 
sponsorizare, prin publicitatea numelui sau a imaginii sale. 
 
 

B.   Primăria comunei  Baia, se obligă: 
          Art. 6 . Să folosească sumele de bani primite prin sponsorizare, în conformitate cu 
destinaţia stabilită prin contract. 
          Art. 7 Să participe şi cu resurse proprii materiale şi financiare, pentru a asigura eficienţa 
cheltuirii sumelor primite de la sponsor. 
          Art.8 . Să anunţe în cel mai scurt timp sponsorul orice modificare în derularea 
contractului, în vederea întocmirii actelor adiţionale prevăzute de art. 2 . 
 
          CAP. IV . DURATA CONTRACTULUI. 
         Art.9.. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de 
14.08.2022. 
 
 



 
CAP. V . CLAUZE SPECIALE. 
Art.10.Contractul încetează în situaţiile : 
 - expiră perioada convenită şi nu s-a hotărât prelungirea sa ; 
-  forţa  majoră invocată şi probată, în condiţiile legii. 

 
         CAP. VI . LITIGII. 
         Art. 11 . Orice litigiu apărut în cursul executării prezentului contract se soluţionează de 
părţi pe cale amiabilă. Dacă nu se ajunge la stingerea conflictului, părţile vor hotărâ asupra 
datei rezilierii contractului. 
 
          Prezentul contract se încheie astăzi __________________în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
                SPONSOR,                                                         BENEFICIAR, 
    __________________________                                   Comuna Baia,  
                                                                                           PRIMAR,                    
.                                                            Tomescu Maria 
                            
                                                                                            
, 
                                                                   
       
    
                                       
 
 

 
 
     
 

 

 

 

 

 


