
HOTĂRÂREA NR.106 
Privind modificarea şi completarea articolului 38 din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE DELTEI”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
19.05.2017, 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea articolului 38 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE 
DELTEI”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, 
proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 13356 din data 
de 18.05.2017 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”  
nr. 210/17.05.2017 prin care se fundamentează şi se propune modificarea şi completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE 
DELTEI”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.03.2017; 

Ţinând seama de prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii 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; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit b), alin. (4) lit. a),  
alin. (6) lit. a) pct. 4, ale art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din din Legea  
nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      

   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se modifică şi se completează articolul 38 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE DELTEI”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, care va avea următorul conţinut: 

“Art. 38 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare funcţionării ansamblului se 
realizează din subvenţii acordate de la bugetul autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează, din 
venituri proprii şi transferuri de la alte instituţii publice. 

(2) Instituţia mai poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de 
servicii, donaţii şi sponzorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi 
acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a 
instituţiei. 

(3) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare, precum şi cele de personal ale 
ansamblului se asigură din subvenţia de la bugetul local al Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Tulcea şi din venituri proprii. 

(4) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi 
aprobarea investiţiilor publice şi a legislaţiei privind achiziţiile publice. 

(5) Finanţarea cheltuielilor de capital şi a lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 
a) subvenţii de la bugetul local; 
b) venituri proprii ale ansamblului; 
c) alte surse.” 



Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 60/30.03.2017 rămân neschimbate. 

Art. 3 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

       Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor locali din 13 consilieri locali prezenţi. 
 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                          GEAMBAZU Daniel-Nicu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


