
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                      Nr. 4352/19.02.2021     
Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15 statui realizate de 
Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din administrarea 

Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Fălticeni  
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;  
Având în vedere:  
            - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
4351/19.02.2021 
         -   adresa nr. 876/ 01.02.2021 transmisă de Ministerul Culturii; 
 -   H.G. nr. 148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului; 
 În baza prevederilor art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 867 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, cu modificările si completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. 1, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 3, lit. g 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 solicită transferul dreptului de proprietate a 15 statui realizate de 
Maestrul Ion Irimescu, descrise în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al 
statului si din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului 

Fălticeni, județul Suceava.  
Art. 2. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 

va asigura ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                                                                                                                              
          
                                                                                      AVIZAT  

                                                                          SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                        Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexă la H.C.L. nr.       /25.02.2021 
 

Denumirea 
bunului imobil 

Locaţia 

Valoarea 
de 

inventar 
- lei - 

Caracteristici 

Persoana juridică 
care are în 

proprietate/adminis 
trare bunul 

Persoana juridică 
care solicită dreptul 

de 
proprietate/adminis 

trare al bunului 

15 statui de Ion 
Irimescu: 

Municipiul 
Fălticeni, 
Muzeul de 
Artă "Ion 
Irimescu" - 
Fălticeni, str. 
Mihai 
Eminescu 
nr. 4, judeţul 
Suceava 

200.000 - bronz Statul 
Român(nr.MF 
153195) /  
Ministerul Culturii  

 

1.320 x 340 x 
43 mm 

Municipiul 
Fălticeni/Consiliul 
Local al Municipiului 
Fălticeni 

1. Fată citind 1.270 x 550 x 
280 mm 

 

2. Orfeu 1.070 x 600 x 
210 mm 

 

3. Ocrotire 1.560 x 460 x 
320 mm 

 

4. Mama cu 
copilul 

1.170 x 280 x 
360 mm 

 

5. Astronom 610 x 465 x 60 
mm 

 

6. Povară 950 x 500 x 
200 mm 

 

7. Buna vestire 1.100 x 680 x 
190 mm 

 

8. Domniţa 1.190 x 450 x 
270 mm 

 

9. Muzica 690 x 520 x 
210 mm 

 

10. Clepsidra IV 1.180 x 650 x 
490 mm 

 

11. Orga 690 x 520 x 
210 mm 

 

12. Clepsidra 1.100 x 680 x 
190 mm 

 

13. Muzica 1.600 x 700 x 
500 mm 

 

14. Mihai 
Eminescu 

- marmură  

15. Xenia 1.470 x 530 x 
450 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                 
                                                                                                       Nr. 4351/19.02.2021
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind solicitarea transferului dreptului de 
proprietate a 15 statui realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al 

statului si din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al 
Municipiului Fălticeni  

 
 

 
 

Prin adresa nr. 876/ 01.02.2021 Ministerul Culturii a solicitat emiterea unei 

hotărâri de consiliu local pentru realizarea unui proiect de hotărâre de Guvern privind 

transferul din Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Culturii a monumentului de for public (15 statui 

realizate de Maestrul Ion Irimescu) în domeniul public al municipiului Fălticeni. 

 Având în vedere că Muzeul de Artă „Ion Irimescu” are în custodie cele 15 

statui, care în prezent se află în domeniul public al statului conform H.G. nr. 148/2007 

privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului, propun spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre privind solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15 statui 

realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Fălticeni  

 
 

 
INITIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
Administrator public 

                                                                                                       Nr. 4353/19.02.2021
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transferului dreptului de proprietate 
a 15 statui realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si 

din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni  

 
 

 
 Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni are în custodie cele 15 statui realizate 

de maestrul Ion Irimescu, care în prezent se află în domeniul public al statului 

conform H.G. nr. 148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului. 

În baza contractului nr. 719/04.03.2003 încheiat între Ministerul Culturii şi SC 

Ars 93 ACADEMY LTD SRL cele 15 statui au fost transpuse în material definitiv. 

Ministerul Culturii a solicitat, prin adresa nr. 876/ 01.02.2021, emiterea unei 

hotărâri de consiliu local pentru realizarea transferului din Inventarul centralizat al 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Culturii, a monumentului de for public (15 statui realizate de Maestrul Ion Irimescu), 

în domeniul public al municipiului Fălticeni. 

 Potrivit managerului muzeului „acest transfer este necesar pentru a onora 

memoria maestrului Ion Irimescu prin ducerea la bun sfârşit a scopului pentru care 

aceste lucrări au fost transpuse în material definitiv şi anume dăinuirea în timp a 

acestor lucrări la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni”. 

 
 

       Administrator public 
                                                                             Ing. Rusu Silviu - Haralambie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


