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REFERAT 
Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012 

 a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara 

 

 Având în vedere adresa  nr. SC2012 – 006353/ 09.03.2012 a Teatrului Maghiar de 

Stat Csiky Gergely Timişoara prin care se solicită aprobarea calendarului manifestărilor culturale 

din anul 2012, care vin în completarea programului minimal, în conformitate cu art. 21, alin. 1, 

lit. (a) din OG nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si 

desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal 

anual prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de 

stat sau de la bugetele locale, după caz”. Sumele au fost aprobate în bugetul local pe anul 2012 

conform HCL 41/  07.02.2012 privind aprobarea Bugetului local. 

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art. 

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4  din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia 

publică locală,  conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept 

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si potrivit OG nr. 9/ 1996 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri 

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de 

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestor 

manifestări, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie". 

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2012 cuprinde ca şi în alţi ani două 

manifestări devenite deja tradiţie-  Festivalul Euroregional de Teatru TESZT 2012, 

manifestare culturală de amploare, o platformă de promovare a unor producţii cu potenţial artistic 

sporit, în spiritul multietnic şi multicultural al acestei regiuni, capabilă să sporească vizibilitatea 

oraşului în calitatea sa de candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană, respectiv Workshop 



de miscare scenica, atelier pentru dezvoltarea şi creşterea nivelului artistic al trupei de actori a 

teatrului.  

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.   
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