
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 168/2021  
cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale “Vigadó”, 

aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale „Vigadó”, 
aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009,  

În baza prevederilor H.G. nr.302/2020 privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale "Vigado" 
ca fiind de utilitate publică,  

Ţinând cont de prevederile art. 38, art. 39 din O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

Văzând Hotărârea nr.3/15.11.2021 al Consiliului Director al Fundației Culturale 
„VIGADÓ”, 
      Luând în considerare prevederile art.19 al Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.d, art.129 alin.(14)  art. 139 
alin.(1) și 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 modificarea art. 1, pct. 1.1  al anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 

193/2009 - Act constitutiv al Fundaţiei Culturale „Vigadó”, cu modificările și completările 
ulterioare și care va avea următorul cuprins: 

”ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ 
1.1. Fundatia este persoană juridică română de drept privat, cu caracter social-umanitar, 
neguvernamentală, non-profit şi apolitică, de utilitate publică şi este înfiinţată ca fundație în 
conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.” 
Art.2.– Se aprobă Actul adițional nr. 4/2021 pentru modificarea Statutului Fundației 

Culturale “Vigadó”, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

Municipiului Târgu Secuiesc, iar cu parcurgerea procedurii judiciare în fața instanței judecătorești 
se însărcinează doamna Tóth Ildikó, personal angajat din cadrul Fundației Culturale „VIGADÓ”. 

 Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2021 
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