
 
                                                        R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 4416/19.02.2021 

 
                                                                                                      Proiect 

                                             
H O T Ă R Â R E 

privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni a sumei de 10.450 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea  

evenimentului cultural „IRIMESCU 118” 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
4415/19.02.2021   ; 
           - adresa Muzeului de Artă „Ion Irimescu” înregistrată sub nr. 4411 din data de 
19.02.2021; 

 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 
modificările şi completările 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 10.450 lei în vederea organizării şi desfăşurării 
evenimentului cultural  “Ion Irimescu 118”  în data de 27 februarie 2021. 
  Art.2. –     Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi 
Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

                      
                         
                             INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
          Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 

                                                                       AVIZAT 
                                                                      SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                     jr. Mihaela Busuioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

MUZEUL DE ARTĂ „ION IRIMESCU” FĂLTICENI 

        Nr. 4417/19.02.2021                      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion 

Irimescu” Fălticeni a sumei de 10.450 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea  

evenimentului cultural „IRIMESCU 118” 

 

 

 

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, în colaborare cu Muzeul de Artă 

“Ion Irimescu” Fălticeni, organizează, în ziua de 27 februarie 2021, evenimentul comemorativ 

“Ion Irimescu 118”.  

Manifestările încep la ora 11,00, la Biserica „Sf. Voievozi” din Oprişeni, cu Slujba de 

pomenire a Maestrului Ion Irimescu.  

Începând cu ora 12:00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” va fi organizat un 

moment aniversar dedicat marelui artist, la care şi-a anunţat prezenţa şi Ministrul Culturii, dl. 

Bogdan Gheorghiu. Vor fi rostite mesaje din partea instituţiilor centrale şi locale şi din partea 

invitaţilor, cu prilejul aniversării a 118 ani de la naşterea Maestrului Ion Irimescu. 

Comunicările vor fi susţinute de d-na profesor universitar Tereza Sinigalia, doctor în 

istoria artei, de la Universitatea „George Enescu” Iaşi, de criticul şi istoricul de artă, Pavel 

Şuşară, monograf, poet, publicist şi scriitor român, cercetător de istorie a artei al Institutului 

de Istoria Artei de pe lângă Academia Română, evaluator opere de artă, scriitorul Grigore 

Ilisei, ing. Andrei Vretos. 

Invitaţii se vor bucura de momente artistice susţinute de cunoscutul folclorist Grigore 

Leşe. 

Intrarea este liberă la toate activităţile. 

Pentru desfăşurarea acestui important eveniment cultural avem nevoie de următoarele 

cheltuieli:  

- 3 drumuri cu maşina dus-întors Bucureşti Fălticeni, 3X350 RON= 1050 RON  

- 1 drum cu maşina dus-întors Iaşi-Fălticeni = 150 RON 

- cazare şi masă pentru invitaţi pentru 2 zile şi 2 nopţi, 2X3X250 RON = 1500 RON 

- masa/agapă pentru 40 de persoane, 40X40 RON = 1600 RON  

- coroană funerară =150 RON  

- cheltuieli cu publicitatea în valoare de 6000 lei  

Vă solicităm aprobarea cheltuirii sumelor mai sus menţionate şi vă invităm să luaţi parte la 

eveniment!  

     

 

Manager, 

Pr. Teodor Brădăţanu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
                                    

                                 Nr. 4415 din  19.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă 
„Ion Irimescu” Fălticeni a sumei de 10.450 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea  

evenimentului cultural „IRIMESCU 118” 
 

 
 

Centenarul artist plastic român Ion Irimescu, născut pe 27 februarie 1903, a donat 

Fălticeniului un mare număr de sculpturi şi desene, constituindu-se astfel muzeul care-i 

poartă numele. 

 Retras spre sfârşitul vieţii la Fălticeni, s-a ocupat de muzeul care adăposteşte 

operele sale, cea mai mare colecţie de autor din România.   

Pentru gestul său, municipalitatea îl sărbătoreşte în fiecare an la sfârşitul lunii 

februarie prin manifestări culturale.  

Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru municipiul şi zona Fălticeni, 

având în vedere solicitarea Muzeului de Artă “Ion Irimescu” nr. 4411 din 19.02.2021, 

propun autorităţii deliberative alocarea de la bugetul local a sumei de 10.450  de lei în 

vederea organizării evenimentului cultural „Irimescu 118”, care va avea loc în data de 27 

februarie 2021 la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni.  

 
 

 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 

 
 
 
 
 


