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RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” 
Târgu Secuiesc cu statut de teatru, prin reorganizarea Casei de Cultură „Vigadó” din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 
 

Analizând Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre ale Inițiatorului, cu privire la 
înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, prin reorganizarea 
Casei de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

Prin proiectul de hotărâre se propune înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu 
Secuiesc cu statut de teatru, prin reorganizarea Casei de Cultură „Vigadó” din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Luând în considerare argumentele arătate în Referatul de aprobare care stau la baza 
proiectului de hotărâre, reiese că Municipiul Târgu Secuiesc are o ofertă culturală mai slabă 
pentru locuitorii orașului. Din acest motiv propune înființarea unei instituții publice de 
cultură de interes local al Municipiului Târgu Secuiesc, persoană juridică de drept public, care 
poartă numele de Centrul Cultural „Vigadó” cu statut de teatru, în vederea dezvoltării ofertei 
culturale și a promovării, sprijinirii creațiilor teatrale în orașul nostru. 

Centrul Cultural „Vigadó” cu statut de teatru, are ca obiectiv principal promovarea 
valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan județean, național și 
international, prin desfășurarea activității sale enumerate în cadrul Referatului de aprobare. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, ”consiliul local are inițiativă și 
hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date 
prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”, iar 
conform art. 129 alin. (7) lit. a) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul local în exercitarea atribuțiilor sale, asigură, 
potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind educația și cultura. 

Luând în considerare motivarea făcută în Referatul de aprobare, considerăm că 
această schimbare va fi una motivată și oportună.  

Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc 
prezentul proiect de hotărâre.     

 
 

CASA DE CULTURĂ „VIGADÓ”  
Lung László Zsolt 

         
 
Târgu Secuiesc, la 06 februarie 2023 


