
 
 

       HOTĂRÂREA nr. 187 
privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele folclorice 

susţinute de Ansamblul Artistic “Baladele Deltei” 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele folclorice 
susţinute de Ansamblul Artistic “Baladele Deltei”, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 32360/18.11.2015 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică şi Ansamblul 
Artistic „Baladele Deltei” din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 
455/16.11.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit a), alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin (1), 

(2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1: Se aprobă tarifele pentru spectacolele susţinute de Ansamblul Artistic “Baladele 
Deltei”, conform fişelor de fundamentare nr. 1 şi nr.2, cu excepţia spectacolelor organizate de 
către Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea, după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

TARIFE PREŢ 
UNITAR 

1. Tarif pentru spectacole susţinute de Ansamblul Artistic “Baladele 
Deltei” în oraş 

1000,00 lei/oră 

2.  
Tarif pentru spectacole susţinute de Ansamblul Artistic “Baladele 
Deltei” în afara oraşului 

 
1800,00 lei/oră 

 
 

Art. 2:  Fişele de fundamentare nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 

Economică şi Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 
Art. 4:  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 

 

 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 



 
 

                                                                               Anexa nr. 1 la HCL nr. 187/26.11.2015 
 
 
 

Notă de calcul 
pentru tarif oră spectacol (varianta 50 persoane, interior) 

 
 
 

 
I. Cheltuieli personal – total din care                                   758,69 lei 

 
          1. Salarii directe 
              100000 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                                  595,24 lei 
          2. Contribuţii                                                                                                                      163,45 lei 
              CAS 19710 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                            117,32 lei 
              CASS 5200 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                             30,95 lei 
              Şomaj 500 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                                2,98 lei 
              CCI  850 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                                   5,06 lei 
              Fond handicap 1050 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                 6,25 lei 
              Fond AMBF 150 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                                                      0,89 lei  

                                                                                     
II. Cheltuieli materiale – total din care                                241,28 lei 

 
 Carburanţi 59,07 l/100 km x 5,00 lei : 2 =                     147,68 lei 
 Ulei 0,15 l x 45,00 lei (la 50 km ) =                                   6,75 lei 
 RCA  9316,72 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =               4,62 lei 
 CASCO  7308,30 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =          3,63 lei 
 Taxă drum 5529,71 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =       2,74 lei 
 ITP 1176,10 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =                  0,58 lei 
 Licenţe transport 561,00 lei/an : 12 luni : 21zile : 8 ore = 0,28 lei 
       Alte cheltuieli 12600 lei : 21 zile : 8 ore =                        75,00 lei                   

 
 
       TOTAL GENERAL                                        999,97 lei ≈ 1000,00 lei 
 
DIRECŢIA ECONOMIC Ă                                      ANSAMBLUL ARTISTIC  
Director economic,                                                     « BALADELE DELTEI «  
Ec. Alina Muhuleţ                                                 Şef Serviciu prof. Ştefan Coman 
 
                                        
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                               Anexa nr. 2 la HCL nr. 187/26.11.2015 
 
 

Notă de calcul 
pentru tarif oră spectacol (varianta 50 persoane, exterior, cu diurna) 

 
 

 
I. Cheltuieli personal – total din care :                                      1523,69 lei 
          1. Salarii directe 

  100000 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                 595,24 lei 
2. Contribuţii                                                                         163,45 lei 

 CAS 19710 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                           117,32 lei 
 CASS 5200 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                             30,95 lei 

        Şomaj 500 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                2,98 lei 
 CCI  850 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                                   5,06 lei 
 Fond handicap 1050 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                 6,25 lei 

        Fond AMBF 150 lei/lună : 21 zile : 8 ore =                      0,89 lei                                                     
          3. Diurnă 45 pers x 17 lei/zi =                                              765,00 lei    
                   
II. Cheltuieli materiale – total  din care:                                      275,70 lei 
 

 Carburanţi 37,35 l/100 km x 5,00 lei  =                        186,75 lei 
 Ulei 0,15 l x 45,00 lei (la 100 km ) =                                6,75 lei 
 RCA  4452,52 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =              2,21 lei 
 CASCO  6653,80 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =         3,30 lei 
 Taxă drum 2489,26 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =      1,24 lei 
 ITP 616,90 lei/ an : 12 luni : 21 zile : 8 ore =                   0,31 lei 
 Licenţe transport 280,50 lei/an : 12 luni : 21zile : 8 ore =0,14 lei 
        Alte cheltuieli 12600 lei : 21 zile : 8 ore =                        75,00 lei                   

 
 
 
TOTAL GENERAL                                             1799,39 lei ≈ 1800,00 lei 
 
DIRECŢIA ECONOMIC Ă                                      ANSAMBLUL ARTISTIC  
Director economic,                                                     « BALADELE DELTEI «  
Ec. Alina Muhuleţ                                                 Şef Serviciu prof. Ştefan Coman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


