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HOTĂRÂREA NR. 92  
 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL 

ANSAMBLULUI ARTISTIC PROFESIONIST ”BALADELE DELTEI”  

 

 
         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  

12.04.2021; 

         Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, proiect din iniţiativa primarului; 

         Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

12882/06.04.2021 şi raportul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” înregistrat sub nr. 

520/06.04.2021; 

        Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Municipiului Tulcea; 

        Având în vedere prevederile: 

- art. 19, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/08.03.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

- art. 20 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și 

concerte, precum  și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.  87, art. 88, art. 129, alin. (2), lit. a) și b), alin. (4) lit. a), și alin. (7) lit. 

d), art. 136, alin. (1),  art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și  art. 199 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” pe anul 2021, în sumă de 3.150,00 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, 

conform anexelor nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. 

ART. 3 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 20 consilieri locali prezenţi. 
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