
HOTĂRÂREA NR.154 
 

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 şedinţa ordinară din data de 

27.07.2017, 
Examinând peoiectul de hotărâre 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 
inițiativa Primarului ; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 19137 din data 
de 21.07.2017 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”  
nr. 675/21.07.2017, prin care se fundamentează şi se propune modificarea Statului de funcții al  
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și aprobarea salariilor de bază ale personalului 
contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, în conformitate cu 
prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
Anexele III cap. II Familia ocupațională de funcții bugetare ”Cultură”și Anexa VIII cap. II pct. IV 
Familia ocupațională de funcții bugetare ”Administrație”; 

Reținând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Ţinând seama de 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; 

-  Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
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 aprobă transformarea a două posturi din Statul de funcții al Ansamblului Artistic 
Profesionist ”Baladele Deltei”, după cum urmează: 

- 1 post de dansator debutant, nivel de studii medii/generale se transformă în dansator 
treapta III, nivel de studii medii, generale. 

-         postul vacant de recuziter treapta I, nivel de studii medii, se transformă în recuziter 
trapta I, nivel de studii medii/generale.  



Art. 2. Se modifică Statul 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, 
cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător cu prevederile art. 1, conform Anexei 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 60/30.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4 Se aprobă salariile de bază ale personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilieri locali din totalul de 20 consilieri locali 

prezenţi.  
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