
                          Anexă la HCL nr. 77//2017 
 

ACT ADIŢIONAL  
             La  ACTUL CONSTITUTIV  şi  la  STATUTUL FUNDAȚIEI               

CULTURALE „VIGADO” 
 

 
ART.1.- Subscrisa  MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC , județul Covasna având 
cod fiscal 4201813,  reprezentat prin Primar BOKOR TIBERIU, cetăţean român, 
domiciliat în Târgu Secuiesc, str.Dozsa Gyorgy nr.43, bl.42, sc.B, et.1, ap.4, judeţ 
Covasna, posesor al actului de identitate C.I. seria K.V. nr. 280640, eliberat de SPCLEP 
Târgu Secuiesc la data de 15.06.2012, Cod numeric personal 1620612142058, în 
calitate de membru fondator al Fundației Culturale ,, VIGADO,, decid următoarele: 
ART.2  Se reactualizează Actul Constitutiv și  Statutul Fundației, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Mun. Târgu Secuiesc nr. 18/2013 prin care s-a aprobat modificarea 
art. art.7 pct.7.1. al Actului Constitutiv al Fundației, după cum urmează: 
,, Consiliul Director se compune din 7 membrii, desemnați de fondator , nominalizați 
după cum urmează: 
1. BOKOR TIBERIU - Primarul mun.Târgu Secuiesc - PREȘEDINTE 
2. KOLCSAR JOZSEF - actor - MEMBRU 
3. BANYASZ ISTVAN - asistent medical principal - MEMBRU 
4. FERENCZ ATTILA - șeful biroului Casei de Cultură VIgado - MEMBRU 
5. BARTHA VILMOS- consilier local - MEMBRU 
6. NAGY-BABOS TAMAS- consilie local -  MEMBRU 
7. SZIGETHY KALMAN - consilier local - MEMBRU 
 
ART.3. Se reactualizează Actul constitutiv și Statutul Fundației, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Mun. Târgu Secuiesc nr. 88/2016 prin care s-a aprobat modificarea 
art.7 pct.7.1. al Actului Constitutiv al Fundației, după cum urmează: 
,, Consiliul Director se compune din 7 membrii, desemnați de fondator , nominalizați 
după cum urmează: 
1. SZOLLOSI TAMAS - consilier local - PREȘEDINTE 
2. MENESSY KINGA  - consilier  - MEMBRU 
3. DEAK FERENC  - profesor - MEMBRU 
4. LUNG LASZLO ZSOLT - șeful biroului Casei de Cultură Vigado - MEMBRU 
5. ILYES BOTOND- consilier local - MEMBRU 
6. NAGY-BABOS TAMAS- consilie local -  MEMBRU 
7. SZIGETHY KALMAN - consilier local - MEMBRU 
 
ART.4. Se completează art.4 al Statutului Fundației și art.5 al Actului Constitutiv  cu 
următoarele  scopuri : 

- organizarea de cursuri de formare profesională, colaborări, 
schimburi de experienţe, conferinţe, programe continue şi ocazionale 



privind promovarea artei și a teatrului în rândul tinerilor, adulţilor şi 
pedagogilor. 
 
- participare la festivaluri şi diferite programe culturale organizate  

în ţară şi peste hotare; 
 
- crearea infrastructurii, întreţinerea şi reînnoirea dotaţiei necesare    
      realizării scopurilor propuse 
 
- organizarea unor activităţi culturale şi participare ca invitaţi la 
variate activităţi culturale-muzicale-creative-distractive 
 

-  constituirea, lărgirea şi perfecţionarea contactelor interne şi 
externe ale Fundaţiei, prin organizarea unor întâlniri şi seminarii  în 
ţară şi în străinătate şi participarea la asemenea organizări în vederea 
colectării surselor materiale folosite pentru realizarea scopurilor 
asociaţiei 

 
- participare la diferite programe şi proiecte organizate în ţară şi în 

străinătate care este în concordanţă cu realizarea scopului Fundaţiei 
prin promovarea şi implementarea parteneriatului intersectorial ( 
culte, instituţii publice, locale, regionale, naţionale, societate civilă 
etc.) în scopul revitalizării comunităţii din punct de vedere al 
dezvoltării activității de teatru  

 
-  urmărirea şi participarea la proiecte şi programe oferite de media      

electronică, care sunt în concordanţă cu scopul Fundaţiei 
- medierea şi acceptarea  ajutoarelor oferite de terţi, în numerar şi în 

natură în vederea realizării scopului Fundaţiei, precum şi 
implementarea unor proiecte de parteneriat şi de colaborare cu 
factorii de răspundere ale societăţii în vederea creării cadrului 
necesar realizării unor obiective strâns legate de activitatea 
Fundaţiei.  

 
- colaborare cu instituţii, organizaţii, asociaţii având scopuri    

identice sau asemănătoare, precum şi sprijinirea acestora 
- organizarea colectării unor resurse financiare în vederea realizării 

activităţilor, taberelor, târgurilor, expoziţiilor, etc. în scopul 
asigurării cheltuielilor acestor acţiuni,  

 
- constituirea şi dezvoltarea unei baze tehnico-materiale şi de 

documentare necesare realizării scopurilor Fundaţiei prin 
investiţii, construcţii şi alte modalităţi prevăzute de lege   



 
 

ART.5.- Se împuternicește D-na Toth Ildiko domiciliată în Târgu Secuiesc, str. 
Cernatului nr.12, bl.1, sc.A, et.2, ap.8, judeţ Covasna, posesor al actului de identitate 
C.I. seria K.V. nr. 357150, eliberat de SPCLEP Târgu Secuiesc la data de 16.06.2015, 
Cod numeric personal 2790701142059 să asigure parcurgerea procedurii judecătorești 
în fața Judecătoriei Târgu Secuiesc privind prezentele modificări.   
ART.6.- S-a întocmit în 6 exemplare, azi  , data atestării datei, conţinutului şi identităţii 
părţii, de  av.PILBATH ZSUZSA, Sf.Gheorghe conform împuternicirii avocațiale 
nr.____ ,  în 6 exemplare din care s-au eliberat părţii cinci exemplare. 
     
  
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
 
PRIN PRIMAR BOKOR TIBERIU  
 
______________________________ 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR 
Szilveszter Szabolcs       Zátyi Andrei 


