
 

 
        

  

  

 

Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

 HOTĂRÂREA NR.128  
Privind aprobarea tarifelor de închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL-99-ABD,  

mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pentru 

transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a autobuzului tip MAN, 

înamtriculat cu nr. TL-99-ABD, mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale, 

proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub  

nr. 21314 din data de 15.07.2019 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele 

Deltei”, înregistrat cu nr. 1524/11.07.2019; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.03.2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 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; 

- art. 20 și art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d), ale art. 136 alin. (1), ale art. 139 

alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

 H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. 1. Se aprobă tarifele de închiriere a autobuzului tip MAN, înamtriculat cu nr. TL-99-ABD, 

mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pentru 

transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul 

Financiar, Contabilitate și Achiziții publice din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele 

Deltei”. 

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 19 voturi ale consilierilor locali  din 19 consilieri locali prezenţi. 
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