
 
HOTĂRÂREA NR.361 

 
Pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei  și Statului de funcții 

ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobate prin 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 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018, 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, aprobate prin 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, proiect din inițiativa Primarului ; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 35347 din data 
de 10.12.2018 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”  
nr. 2654/07.12.2018, prin care se propune şi se fundamentează modificarea și completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

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; 

- Ordonanței de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte 
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit b), alin. (6) lit. a) pct. 4, ale art. 45 alin. 

(1) 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 și se completează denumirea Compartimentului instruire ansamblu juniori 

– copii ”Dorulețul”, cultură muzicală – coruri, grupuri corale/vocale/instrumentale, precum și 
art. 30 și art. 31, parte a Capitolului V – Structura organizatorică, din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, care vor 
avea următorul conținut:  

 



 ” COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ANSAMBLUL JUNIORI – COPII „DORULEŢUL”; 
CULTURĂ MUZICAL – COREGRAFICĂ, CORURI, GRUPURI CORALE, VOCALE, 
INSTRUMENTALE 

Art. 30 Compartimentul este subordonat directorului ansamblului şi are următoarele atribuţii: 
(1) Asigură rezerva de viitori dansatori şi instrumentişti pentru Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”; 
(2) Organizează şi desfăşoară activitatea de instruire artistică a copiilor şi juniorilor în 

condiţii şi cu metode adaptate vârstei; 
(3) Se preocupă de formarea deprinderilor motrice necesare învăţării coregrafiilor; 
(4) Asigură pregătirea muzicală a formațiilor corale, vocale și instrumentale; 
(5) Colaborează cu celelalte compartimente artistice ale ansamblului; 
(6) Întocmeşte programul de activitate lunar al formațiilor care activează în cadrul 

compartimentului; 
(7) Participă alături de membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 

spectacole în ţară şi srăinătate; 
(8) Reprezintă instituţia şi participă la evenimente cultural artistice ori de câte ori este nevoie, 

în funcţie de programul de activitate al ansamblului. 
(9) Consiliază, îndrumă și sprijină formații artistice de profil. 
Art. 31 Activitatea compartimentului se realizează fără perceperea vreunei taxe.” 

 
Art. 2. Se modifică și se completează art. 41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, prin adăugarea 
după litera f) a unei noi litere g), și va avea următorul conținut: 

”Art. 41. Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de ansamblu și anume: 
.................................................................................................................................... 

g) închirierea mijlocului de transport (autocarul tip MAN) pentru transportul de persoane pe căi 
rutiere interne și internaționale.”  

 
Art. 3 Se aprobă transformarea următoarelor posturi din Statul de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ”Baladele Deltei”, astfel: 
- 1 post de dansator treapta III, nivel de studii medii/generale, se transformă în dansator 

debutant, nivel de studii medii/generale. 
- 1 post de maestru de balet gradul II, nivel de studii superioare, se transformă în maestru de 

balet gradul I, nivel de studii superioare. 
- 1 post de coregraf gradul II, nivel de studii superioare, se transformă în coregraf gradul I, 

nivel de studii superioare 
 
Art. 4. Se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1, Organigrama Ansamblului Artistic 

Profesionist ”Baladele Deltei” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 
din 30.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 5. Se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 și 3, Statul de funcții al 

Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 6. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 60/30.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 
 



Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”. 

 
Art. 8. 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 totalul de 21 consilieri locali 

prezenţi.  
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 


