
HOTĂRÂREA NR.223 
 

Privind  îndreptarea erorii materiale din cadrul Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017 privind modificarea Statului de funcții al  Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 
30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale 

personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2017, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul  Anexei nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017 privind modificarea Statului de funcții al  
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual din 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
20374/18.07.2018 și Raportul întocmit de Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” înregistrat cu nr. 
1396/17.07.2018; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii - cadru nr.153/2017 salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017 privind modificarea Statului de 

funcții al  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 
30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale personalului 
contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit.b), alin. 4 lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi alin. (9), art. 45 
alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cadrul Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017 privind modificarea Statului de funcții al  Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum 
şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului 



Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual din 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, prin corectarea mențiunilor de la rubrica ”Gradația”, 
în sensul înlocuirii gradațiilor corespunzătoare fiecărui angajat cu gradația ”0”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Anexei nr. 2  aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 154/27.07.2017 rămân neschimbate. 

Art. 3 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 


