
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 8809/07.04.2022             

                                                                                                                    
  Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării managementului 

Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni 
 

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

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 8808/07.04.2022;                                                
- Dispoziția nr. 411/07.03.2022 privind suspendarea contractului de management al 

d-lui Brădățanu Teodor, manager al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, pe 
durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

- Dispoziția nr. 412/08.03.2022 privind numirea domnului conservator Agape Alin – 
Constantin în funcția de manager interimar al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni și Contractul de management nr. 6035/08.03.2022; 

- cererea dlui Agape Alin – Constantin, manager interimar al Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu” Fălticeni, înregistrată sub nr. 8769/06.04.2022; 

- Dispoziția nr. 476/06.04.2022 privind încetarea prin acordul părților a  contractului 
de management nr. 6035 din data de 08.03.2022 încheiat între Primarul 
municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe – Cătălin Coman și dl. Agape Alin – 
Constantin, manager interimar al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 33, din OUG nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură , cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.14, 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 ia act de încetarea prin acordul părților a contractului de management 
nr. 6035 din data de 08.03.2022 încheiat între Primarul municipiului Fălticeni, prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman și dl. Agape Alin – Constantin, manager interimar al Muzeului 
de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni. 
           Art.2: Se împuternicește primarul municipiului Fălticeni să desemneze o persoană 
care să asigure conducerea interimară a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni până 
la ocuparea postului prin concurs organizat în condițiile legii. 

Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, și Muzeul de 
Artă „ Ion Irimescu ” Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
                             
                      INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
        prof. Gheorghe Cătălin Coman              A V I Z A T 
                                                                    SECRETAR GENERAL MUNICIPIU               
                                                                                   jr. Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 

asigurării managementului Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni 
 

 
 

 Prin Dispoziția nr. 411/07.03.2022 contractul de management al Muzeului de Artă 
„Ion Irimescu” Fălticeni înregistrat sub nr. 89 din data de 03.01.2022 a fost suspendat, la 
solicitarea domnului manager Brădățanu Teodor, înregistrată sub nr. 5877/04.03.2022.  
 Pe perioada suspendării contractului de management nr. 89 din data de 
03.01.2022, domnul conservator Agape Alin - Constantin a preluat conducerea interimară 
a muzeului conform Dispoziției nr. 412/08.03.2022 și în baza contractului de 
management nr. 6035/08.03.2022. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 8769/06.04.2022 dl. Agape Alin – Constantin a 
solicitat încetarea contractului de management, având în vedere problemele de sănătate 
cu care se confruntă și care îi fac imposibila exercitarea mandatului în condiții optime. 
  Având în vedere că prin Dispoziția nr. 476/06.04.2022 a încetat, prin acordul 
părților, începând cu data de 07.04.2022, contractul de management încheiat cu dl. 
Agape Alin – Constantin trebuie desemnată o persoană care să asigure conducerea 
interimară a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni până la ocuparea postului prin 
concurs care va fi organizat în condițiile legii. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre aprobare și analiză 
proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării 
managementului Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni. 
 

 

 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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                                                         Nr. 8810/07.04.2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării 

managementului Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni 
 

 

Având în vedere suspendarea contractului de management al domnului Brădățanu 

Teodor, manager al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, pe durata concediului pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și ca urmare a acordului domnului Agape Alin-

Constantin, înregistrat la nr. 597/07.03.2022, Consiliul Local al municipiului Fălticeni, prin 

Hotărârea nr. 48/08.03.2022, a aprobat preluarea atribuțiilor de manager al Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu” Fălticeni de către domnul conservator Agape Alin-Constantin. 

Ca urmare, primarul municipiului Fălticeni, prin Dispoziția nr. 412/08.03.2022, a dispus 

numirea domnului Agape Alin-Constantin ca manager interimar și a aprobat contractul de 

management nr. 6035/08.03.2022. 

Prin cererea înregistrată la nr. 8769 / 06.04.2022, domnul Agape Alin a solicitat încetarea 

contractului de management, având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă și 

care fac imposibilă exercitarea mandatului. A fost emisă Dispoziția nr. 476/06.04.2022 privind 

încetarea prin acordul părților a contractului de management nr. 6035/08.03.2022. 

Pentru a asigura continuitatea activității instituției, considerăm legală și oportună inițierea 

proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării 

managementului Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni. 

 

Șef Serviciu resurse umane, comunicare 
Nicu Răileanu 

 
 
 
 
 

 


