
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL    
Nr. 20567/21.09.2021 

 
                                                                                                              Proiect   

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare a 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.  
120566/21.09.2021; 
           -  adresa Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni înregistrată sub 
nr.18450/24.08.2021; 

  În temeiul prevederilor art. 1, alin. 1 şi alin. 2, lit b din OUG nr. 26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.129, alin. 14, art. 136, alin. 10, art. 139, alin. 3, 
lit. a şi art.196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art.1. Se aprobă contractarea în continuare a serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, începând cu data 
semnării contractului şi până la data de 31.12.2021,  în limita sumei de 2000 lei/lună. 

 Art.2. Se mandatează managerul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni să 
negocieze, să contracteze aceste servicii şi să semneze contractul de asistenţă şi 
reprezentare juridică, în condiţiile legii. 

Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi Muzeul de 
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni vor duce la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                
                      
                         INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                  
                                                                       AVIZAT 

                                                                      SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                                                              
                                                                                                         Nr. 20566/21.09.2021 
            

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor 

juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 
Fălticeni  

 
 
 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 18450/24.08.2021 Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni a solicitat, având în vedere litigiile existente pe rolul instanţelor judecătoreşti, 
precum şi activităţile curente cu caracter juridic,  aprobarea încheierii unui contract de 
asistenţă şi reprezentare juridică. 
 Ţinând cont de faptul că Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, instituţie publică 
cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, nu 
deţine în structura organizatorică post de consilier juridic, consider oportună şi necesară 
încheierea unui contract de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică,  în limita sumei 
de 2000 lei/lună. 
 Având în vedere că la data de 31.12.2021 contractul de management al muzeului 
ajunge la final, propun încheierea contractului de reprezentare juridică până la această 
dată. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor juridice 
de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 
Fălticeni  

 
 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
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Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 

                                                                                              
                                                                                                         Nr.20668/21.09.2021 
           

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 

Fălticeni  
 

 

 

 Prin dispoziţiile art. 1, alin. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
instituit regula potrivit căreia autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei 
publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, care au în 
structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.  
 Doar în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice necesare 
entităţilor publice nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate juridica 
angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile 
legii şi cu aprobările instituite de lege. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 18450/24.08.2021 Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni a solicitat, motivat de faptul atât a inexistenţei în structura organizatorică a 
instituţiei a funcţiei de consilier juridic, cât şi a existenţei mai multor litigii aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti, aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare. 
  Complexitatea cauzelor, volumul mare de lucrări care necesită specializare 
specific juridică, cât şi activitatea de reprezentare a instituţiei în cauzele aflate deja pe 
rolul instanţelor judecătoreşti impune achiziţionarea unor astfel de servicii. 
 

 

 

                                            Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 
         Cons. juridic Ciocan Simona 
 

 

 

 

 

 

 


