
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nr.: 26/03.01.2023 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR……./2023 

privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, 
prin reorganizarea Casei de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 
 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului Bokor Tiberiu, 
primar al municipiului Târgu Secuiesc privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu 
Secuiesc cu statut de teatru, prin reorganizarea Casei de Cultură „Vigadó” din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, 

În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2) și (3), art. 5 și art. 6 din O.U.G. nr. 
118/2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale; 

Având în vedere art. 1 și art. 7 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic. 
                Observând prevederile art. 20 alin. (1) lit. h și lit. i din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) şi 
art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 –  Se aprobă înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de 
teatru - cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului 
Târgu Secuiesc, prin reorganizarea Compartimentului Casă de Cultură „Vigadó” fără 
personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului, în conformitate 
cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. 

Art. 2 – Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru este de interes 
local și funcționează cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, având principale obiecte de activitate: 

a) Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru comunitate în scopul 
creșteri gradului de acces al cetățenilor la viața culturală 

b) Realizare de spectacole/evenimente pe plan local, național și internațional 
c) Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

d) Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a 
culturii tradiționale și a patrimoniului cultural 

Art. 3 – Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru este un serviciu 
public, are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de 
autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului 
unic de înregistrare fiscală și de cont deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la 
unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații 
financiare anuale și va funcționa cu sediul în str. Piața Gábor Áron, nr. 22, municipiul Târgu 
Secuiesc, jud. Covasna. 

Art. 4 – Se aprobă finanțarea cheltuielilor curente ale Centrului Cultural „Vigadó” 
Târgu Secuiesc cu statut de teatru din venituri proprii realizate din chirii, vânzarea biletelor 
la spectacole și valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau 
juridice. – sursa G. 

Art. 5 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural 
„Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru din subordinea Consiliului Local al municipiului 
Târgu Secuiesc, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 – Se aprobă Organigrama și Statele de funcții pentru Centrul Cultural „Vigadó” 
Târgu Secuiesc cu statut de teatru din subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc, conform Anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 – Se aprobă preluarea prin transfer a personalului de la Compartimentului 
Casă de Cultură „Vigadó” din structura aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 8 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
     
     Târgu Secuiesc, la 06 februarie 2023 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

     CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR GENERAL 
   TÓTH CSILLA-ENIKŐ                             
         

Iniţiator: Primar Bokor Tiberiu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 


