
 

 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                         Nr.  7343/22.03.2022 
 
                                                                                                                      Proiect 
 
           

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Fălticeni în 

Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7342/22.03.2022; 
       -  prevederile HCL nr. 62/28.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni, modificată prin HCL nr. 213/18.12.2017; 

În temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin.1, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 1, 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
         Art.1: Se desemnează în Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni următorii reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Fălticeni: 

1. Consilier local  ____________________ 
2. Consilier local ____________________ 

         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Muzeului de 
Artă „Ion Irimescu” Fălticeni şi persoanelor desemnate. 
                              
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
      
 
                                                                                                     A V I Z A T 
                                                                       SECRETAR GENERAL  MUNICIPIU               
                                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 



 
 ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  SUCEAVA 
   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

Compartiment Legalitatea/circuitul actelor administrative  
                      Nr. 7344/22.03.2022                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                           

 
           

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 

municipiului Fălticeni în Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni 

    
 

 
Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform 

prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea 

căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi 

funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere. 

Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se 

stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în 

subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

           Având în vedere relaţia de subordonare a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni 

faţă de Consiliul local al municipiului Fălticeni, precum şi prevederile legale în materie, se 

impune desemnarea reprezentanţilor consiliul local în consiliul de administraţie al 

muzeului. 

 

                                                         Legalitatea/circuitul actelor administrative                            

                                                                  Cons. juridic  Ciocan  Simona 
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JUDEŢUL SUCEAVA 
  MUNICIPIUL FĂLTI CENI                           

PRIMAR 
                                                                                         
                                                                                                                                
                                                                                                   Nr. 7342/22.03.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 

municipiului Fălticeni în Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni 

 
  

 Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni este instituție publică de cultură, fără 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Fălticeni. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” 

Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 62/28.05.2015, prevede componenţa, atribuţiile, 

organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie, ca organ deliberativ de conducere 

al instituţiei.  

 Având în vedere modificările intervenite atât în cadrul consiliului local, ca urmare a 

alegerilor din anul 2020, cât şi in cadrul muzeului, trebuie desemnaţi noi membri in 

consiliul de administraţie. 

 În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare Consiliului local 

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 

municipiului Fălticeni în Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu” Fălticeni. 

 

 

INITIATOR , 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 


