
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului 

de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni  şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 
modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale 

managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 18107 /19.08.2021;   
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 

18122/19.08.2021; 
      - 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. 36 şi art. 37, alin. (2) din OUG nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 1 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 componenţa Comisiei de evaluare finală a managementului 
Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni, după cum urmează: 
1. Reprezentant al Consiliului local al municipiului Fălticeni; 
2. Reprezentant al Muzeului Naţional al Bucovinei Suceava; 
3. Reprezentant al  Muzeului Judeţean Botoşani;      
              Art.2: Se aprobă componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 
modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a 
managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, după cum urmează: 
1.     Reprezentant al Consiliului local al municipiului Fălticeni; 
2.    Reprezentant al Muzeului Naţional al Bucovinei Suceava; 
3.    Reprezentant al  Muzeului Judeţean Botoşani;                                                                                          
             Art.3: Secretariatul comisiilor prevăzute la art. 1 şi 2 va fi asigurat de către comisia 
desemnată prin Dispoziţia emisă de primarul municipiului Fălticeni. 
           Art.4: Numirea membrilor comisiei de evaluare finală şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor se va face prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni, după desemnarea 
reprezentanţilor instituţiilor prevăzute la art. 1 şi 2. 
           Art.5:   Se desemnează în comisia de evaluare finală a managementului Muzeului de 
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni dl. cons. local Haidău Răzvan – Petrică. 
           Art.6: Se desemnează în comisia de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului 
Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni dl. cons. local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru; 



            Art.7: Se aprobă Calendarul privind etapele procedurii de evaluare finală a 
managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.8: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                                
 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
   Consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru                                                      

          
 
     

    CONTRASEMNEAZĂ                                                                             
                                                                                         SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc    
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