
 

 

 

Nr.: 27/03.01.2023 

REFERAT DE APROBARE 

 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 
 

 

Municipiul Târgu Secuiesc se dezvoltă din ce în ce mai mult, iar unul dintre 
domeniile în care ne dorim să aducem plus valoare în comunitate, este cel cultural. 

La o analiză atentă a diversității culturale a Municipiului Târgu Secuiesc, observăm 
oferta slabă, din punct de vedere cultural, corelată la numărul de locuitori ai municipiului 
nostru. Ne simțim lipsa unui colectiv artistic și cultural în Municipiul Târgu Secuiesc. 

În vederea dezvoltării ofertei culturale a Municipiului Târgu Secuiesc și a 
promovării, sprijinirii creațiilor teatrale, se propune înființarea unei instituții publice de 
cultură de interes local al Municipiului Târgu Secuiesc, persoană juridică de drept public, 
care este finanțată din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc și din surse proprii 
(bilete, caiete de program, sponsorizări, etc.)  

Instituția publică de cultură care poartă numele de Centrul Cultural „Vigadó” cu 
Statut de Teatru. 

 
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 următoarelor activități principale: 

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 imateral; 
e) Susținerea de expoziții temporare și permanente, elaborarea de monografii, 

susținerea editrării de cărți și publicații de interes local, național și internațional cu 
caracter cultural sau tehnico-stiințific; 

f) Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe 
raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal; 

g) Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, în țară și străinătate; 
h) Promovarea turismului cultural, de interes local, național și internațional; 
i) Întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre 

comunitare de acces la informație, cultură și de coeziune socială; 
j) Diversificarea ofertei culturale, multiculturalitate, indentitate culturală, 

anti-discriminare; 



 

 
 
 
 

k) Creșterea gradului de acces și participare a populației la viața culturală; 
l) Organizare de evenimente și manifestări culturale cu rol instructiv-edicativ și/sau de 

divertisment: spectacole, festivaluri, concursuri și/sau competiții, concerte, seminarii, 
dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, târguri, etc. 

Pornind de la aceste considerente, propun Consiliului Local al mun. Târgu Secuiesc 
adoptarea unei hotărâri 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 art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

Inițiez proiectul 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. 
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Târgu Secuiesc, la 06 februarie 2023 

 

 


