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                         Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie al investiţiei 

 

 

Denumirea lucrarii REABILITAREA ŞI DOTAREA 
CĂMINULUI CULTURAL DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, 
RUSENI 
 

 

Amplasament 

 

TG SECUIESC 

 

Surse de finantare 

 

BUGET LOCAL SI  

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA  

 

Beneficiar 

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC,  

 

Elaborator  

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC 

BIROUL PROIECTE  

 

 

 

MEMORIU GENERAL  

 

1. Situatia juridica a imobilului 

Cladirea caminului cultural din Ruseni  se afla in proprietatea municipiului Tg 
Secuiesc.  

Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situat in zona de protectie a 
monumentelor istorice. 

2. Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate 

 
Scopul Programului îl constituie reabilitarea-modernizarea Casei de cultură din Ruseni- 

municipiul Târgu Secuiesc. 



  

Municipiul Tg.Secuiesc prin lucrările planificate doreşte să asigure cetăţenilor din zona 

respectivă condiţii cât mai bune în vederea participării la evenimentele culturale 

organizate în mod cât mai civilizat, confortabil. 

Lucrările de modernizare prevăd : 

-reparaţia pardoselii şi schimbarea părţii mucegaite,  

-zugrăvirea unui perete exterior; 

-mutarea centralei termice într-o altă încăpere, este solicitat de ISU, montarea unei usi 

metalice între centrala termică şi scenă; 

-reparatii si tencuieli interioare in zonele degradate 

-reparaţia trotuarului de gardă în vedrea eliminării infiltrarilor de apa; 

 

Totodata se propune dotarea cu mobilier adecvat a casei de cultura, pentru a nu fi 
necesar imprumutarea lor, cum ar fi: 

- elemente pentru tehnica de sunet şi lumini, 

- -perdele şi suport pentru perdele; 

- -scaune şi mese; 

- -cuier mobil; 

- -panou pentru afişe al evenimentelor culturale 

 

3. Activitati culturale desfasurate in ultimii 3 ani 

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar pana la 
cel gimnazial. Totodata se organizeaza zilele satului, zilele recoltei strugurii, carnavalul, 
revelionul. In ultimii ani s-a organizat intalnirea generatiilor de aceasi varsta,  si s-a 
initiat cursuri de dans popular pentru diferite categorii de varsta.  

Ocazional se organizeaza spectacole pentru copii- teatru de papusi- ,  ale formatiilor de 
teatru amator.  

4. Planul de activitate al programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani  

In afara activitatilor care se organizeaza cu regularitate se mai vor organizeaza 
prezentari de carti, intalniri cu personalitati din mediul agricol, de sanatate,  aniversarea 
zilei de 8 martie, ziua mamei,  recrutarea husarilor , cursuri de limbi straine.  
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