
  

        

 

  

  

 

Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 59 

 

Pentru modificarea 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

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

data de 20.02.2020; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

proiect din inițiativa Primarului; 

Luând în considerare Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Tulcea  

nr. 4351 din data de 11.02.2020 şi Raportul prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist 

“Baladele Deltei” nr. 237/11.02.2020, prin care se propune şi se fundamentează modificarea 

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; 

- art. 12 din Ordonanța 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; 

- art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 

aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 31 alin. (3) și alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 554 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 



  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. d), ale 

art. 136 alin. (1), ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;     

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă transformarea următoarelor posturi din Statul de funcții al Ansamblului 

Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, astfel: 

- 1 post de Solist vocal, treapta I, nivel studii M, în Solist Vocal, gradul profesional II, 

nivel studii S. 

- 1 post vacant de Instrumentist, gradul profesional I, nivel studii S, se transformă în 

Instrumentist debutant, nivel studii S. 

- 1 post de Solist vocal, debutant, nivel studii M se transformă în Solist vocal, treapta 

III, nivel studii M. 

- două posturi de Dansator, treapta III, nivel studii M/G se transformă în Dansator, 

treapta II, nivel studii M/G 

- două posturi de Dansator debutant, nivel studii M/G se transformă în Dansator 

treapta III, nivel studii M/ G. 

-  1 post vacant de Inspector de specialitate, gradul profesional IA, nivel studii S, din 

cadrul Compartimentului financiar, contabilitate, achiziții publice se redistribuie la 

Compartimentul Dansatori și se transformă în post de dansator, treapta II , nivel de sudii M. 

 

Art. 2. 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. 3. Se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1, 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. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

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

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. 

 

Art. 6. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri 

locali prezenţi.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

VICEPRIMAR, 

Ing. Andaluzia LUCA 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 

Jr. Maria BRUDIU 



  



  



  

 


