
HOTĂRÂREA NR.5  

Privind sta ilirea salariilor de ază ale personalului ontra tual din adrul  
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

  

Co siliul Lo al al Mu i ipiului Tul ea, î tru it î  şedi a ordi ară di  data de 
31.01.2018, 

Examinând proie tul de hotărâre privind sta ilirea salariilor de ază ale perso alului 
contractual din cadrul  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei , proiect din 

i ițiativa Pri arului; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 1779 

di  data de . .  şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist Baladele 

Deltei   

nr. 92/19.01.2018, prin care se propune sta ilirea salariilor de ază ale personalului 

contractual din cadrul i stitu iei, în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 

privi d salarizarea perso alului plătit di  fo duri pu li e, A exele III ap. II Fa ilia 
o upațio ală de fu ții ugetare Cultură  și A exa VIII ap. II Fa ilia o upațio ală de 
fu ții ugetare Ad i istrație ; 

Reți â d avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

i â d sea a de prevederile: 

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

-  art.  şi art.  di  Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului 

plătit di  fo duri pu li e, u odifi ările şi o pletările ulterioare; 

- Hotărârii Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea r. / . .  privi d 

odifi area Statului de fu ii al A sa lului Artisti  Profesio ist Baladele Deltei  aprobat 



prin Anexa nr. 5 la HCL nr. 60/30.03.2017, 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 Mu i ipiului Tul ea, 
aprobate prin Hotărârea Co siliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu 

odifi ările şi o pletările ulterioare, pre u  şi apro area salariilor de ază ale 
personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist Baladele Deltei ; 

 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi o pletările ulterioare; 

 

Î  te eiul prevederilor art.  ali .  lit. a  şi , ali .  lit , ali .  lit. a ,  
ali .  lit. a  p t. , ale art.  ali . ,  şi , art.  şi art.  ali .  lit. b) din din 

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 ajorarea u % a salariilor de ază pe tru perso alul o tra tual 
din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei , potrivit dispozi iilor art.  şi 
art. 38 din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017, raportat la Anexa III, Capitolul II, Familia 

o upațio ală de fu ții ugetare Cultură  și A exa VIII, Capitolul II, Fa ilia o upațio ală de 
fu ții ugetare Ad i istrație , așa u  au fost stipulate î  a exa r.  la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017. 

 

Art. 2. Ordo atorul de redite sta ilește salariile lu are ale perso alului di  su ordi e 
cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, î  o dițiile legii. 

 

Art. 3. Cu du erea la î depli ire a preze tei hotărâri se î puter i eşte A sa lul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei . 

 



Art. 4. Se retarul U ită ii ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

o u i area preze tei Hotărâri autorită ilor şi persoa elor i teresate pe tru du erea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată u 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri 

lo ali preze i.  

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 
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