
HOTĂRÂREA NR.290 
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” pe anul 2018 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018, 

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2018, proiect din iniţiativa primarului;  

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 28997 din data de 
15.10.2018 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”  
nr. 2134/15.10.2018, prin care se fundamentează şi se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018 al instituției; 

Ţinând seama de prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25 din 16.02.2018, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei pe anul 2018, rectificat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 251/27.09.2018; 

În temeiul prevederilor art. 9, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (4) 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  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist 
”Baladele Deltei” pe anul 2018, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1, 
Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. din 16.02.2018, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei pe anul 2018, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
251/27.09.2018 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul Financiar, 
Contabilitate și Achiziții publice din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”. 

Art. 4 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 prezenți. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 


