
                                                              
                                                             R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                             

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a 
sumei de 15.575 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – 

artistice  
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
         - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2185/28.01.2020; 
         - raportul de specialitate al coordonatorului management instituţii muzeale înregistrat sub nr. 
2190/28.01.2020; 
           - adresele Muzeului de Artă „Ion Irimescu” înregistrate sub nr. 46 şi 47 din data de 
27.01.2020; 
             - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement; 

  În temeiul prevederilor art. 40, alin. 1 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 si  art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completarile ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

  Art.1. –  Se aprobă alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni a sumei de 1000 lei în vederea organizării şi desfăşurării Expoziţiei 
Dan Hatmanu, în data de 22 februarie 2020, la sediul Muzeului de Artă „Ion Irimescu 
Fălticeni. 
 Art.2. –  Se aprobă alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni a sumei de 14.575 lei în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului cultural 
“Ion Irimescu 117”, în data de 29 februarie 2020. 
            Art.3. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi Muzeul de 
Artă „Ion Irimescu” Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
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