
HOTĂRÂREA NR.  

 

Privind odifi area Statului de fu ții al  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat 

prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  . .  privind 

î fii ţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pre u  şi odifi area şi o pletarea 
orga igra ei şi statului de fu ţii ale aparatului de spe ialitate al Pri arului Mu i ipiului Tul ea şi 

stru turilor fără perso alitate juridi ă su ordo ate Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tulcea, aprobate 

prin Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  . . , u odifi ările şi 
o pletările ulterioare 

 

 

Co siliul Lo al al Mu i ipiului Tul ea, Jude ul Tul ea, î tru it î  şedi a ordi ară din data de 

31.01.2018, 

Examinând proie tul de hotărâre privind odifi area Statului de fu ții al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei  aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului 
Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privi d î fii area Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei , 

pre u  şi odifi area şi o pletarea orga igra ei şi statului de fu ii ale aparatului de spe ialitate al 
Pri arului Mu i ipiului Tul ea şi stru turilor fără perso alitate juridi ă su ordo ate Co siliului Lo al al 
Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  

. . , u odifi ările şi o pletările ulterioare, proie t di  i ițiativa Pri arului ; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 1778 din data de 

. .  şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei   

nr. 82/19.01.2018, prin care se propune şi se fu da e tează modificarea Statului de fu ții al  
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei   

Reți â d avizul o isiilor de spe ialitate di  adrul Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea; 

i â d sea a de prevederile: 

- Hotărârii Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  . . , cu modificările şi 
o pletările ulterioare, privi d î fii area Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei , precum şi 
odifi area şi o pletarea orga igra ei şi statului de fu ii ale aparatului de spe ialitate al Pri arului 

Mu i ipiului Tul ea şi stru turilor fără perso alitate juridi ă subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  
. . , u odifi ările şi o pletările ulterioare; 

- Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

te porar va a t orespu zător fu iilor o tra tuale şi a riteriilor de pro ovare î  grade sau trepte 



profesio ale i ediat superioare a perso alului o tra tual di  se torul ugetar plătit di  fo duri 
publice, apro at pri  Hotărârea Guver ului r. / ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit b), alin. (6) lit. a) pct. 4, ale art. 45 alin. (1) 

şi , art.  şi art.  ali .  lit.  di  di  Legea r. /  Legea ad i istra iei pu li e lo ale, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare,      

   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art. 1 Se apro ă tra sfor area ur ătoarelor posturi di  Statul de fu ții al A sa lului Artisti  
Profesionist Baladele Deltei , astfel: 

- 1 post de solist vocal debutant, nivel de studii medii/generale se tra sfor ă în solist vocal 

treapta III, nivel de studii medii, generale. 

- 1 post de dansator treapta III, nivel de studii medii/generale, se tra sfor ă î  dansator trapta 

II, nivel de studii medii/generale.  

- 5 posturi de dansator debutant, nivel de studii medii/generale, se tra sfor ă î  dansator 

treapta III, nivel de studii medii/generale. 

- 1 post de instrumentist debutant, nivel de studii superioare, se tra sfor ă î  instrumentist 

gradul II, nivel de studii superioare. 

 

Art. 2. Se odifi ă Statul de fu ții al Ansamblului Artistic Profesionist Baladele Deltei  aprobat 

prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  . .  privind 

î fii area Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei , pre u  şi odifi area şi o pletarea 
orga igra ei şi statului de fu ii ale aparatului de spe ialitate al Pri arului Mu i ipiului Tul ea şi 
stru turilor fără perso alitate juridi ă su ordo ate Co siliului Lo al al Municipiului Tulcea, aprobate 

prin Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r.  di  . . , u odifi ările şi 
o pletările ulterioare, î  od orespu zător u prevederile art. , conform Anexei, care face parte 

i tegra tă di  preze ta hotărâre.  

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea  
r. / . . , u odifi ările și o pletările ulterioare, ră â  es hi ate. 

 



Art. 4 Cu du erea la î depli ire a preze tei hotărâri se î puter i eşte Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei . 

 

Art. 5 Se retarul U ită ii ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

preze tei Hotărâri autorită ilor şi persoa elor i teresate pe tru du erea la î depli ire a prevederilor 
sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată u  voturi ale o silieri lo ali di  totalul de  o silieri lo ali 
preze i.  

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

               Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


	H O T Ă R Ă Ş T E :

