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 Anexa la HCL nr. 16/30.01.2020 

                                                   

ACORD DE COOPERARE 

 

 

Părţile: 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, 

Piața Tricolorului nr. 1, județul Dâmbovița, reprezentat prin domnul Alexandru OPREA, 

având funcția de Președinte  

și 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, cu sediul în 

Târgoviște, Str. Revoluției, nr. 1-3, județul Dâmbovița, reprezentată prin domnul Daniel-

Cristian STAN, având funcția de Primar, 

 

Preambul: 

Promovarea turistică reprezintă un factor determinant al viziunii administrative a conducerii 

Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Municipiului Târgoviște. Pentru creșterea 

gradului de adresabilitate în rândul potențialilor vizitatori dar și pentru crearea unei baze 

solide de promovare a obiectivelor turistice din Județul Dâmbovița și din Municipiul 

Târgoviște sunt necesare strategii și activități comune ale celor două instituții. 

 

Art.1. Obiectul acordului de colaborare: 

Obiectul prezentului document îl reprezintă colaborarea între instituțiile semnatare în 

vederea participării la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo, în perioada 20 

– 23.02.2020. 

Art.2. Direcţiile de bază ale cooperării: 

Scopul general al acestui acord îl reprezintă: 

1. Stabilirea principiilor privind colaborarea inter-instituțională pentru participarea la Târgul 

de Turism al României, organizat la Romexpo în perioada 20 – 23.02.2020; 

2. Promovarea imaginii județului Dâmbovița și a Municipiului Târgoviște, din punct de 

vedere istoric, cultural, arhitectonic și turistic, în cadrul evenimentului expozițional; 

3. Împărțirea, în cote egale, a costurilor totale (de închiriere și de amenajare a spațiului 

expozițional). 

4. În spiritul obținerii unor condiții financiare avantajoase din partea organizatorului 

manifestării expoziționale, Părțile înțeleg să realizeze închirierea spațiului expozițional prin 

intermediul unei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, 

care să aibă calitatea de membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a României.  

 



 

 

 

 

 

 

Art.3. Obligațiile părţilor: 

          3.1. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, va asigura: 

 3.1.1.Achitarea integrală a chiriei pentru spațiul expozițional, urmând ca Municipiul 

Târgoviște să achite, ulterior, jumătate din valoarea acesteia; 

 3.1.2. Costurile pentru amenajarea spațiului expozițional, în proporție de 50% din valoarea 

totală; 

 3.1.3. Materiale de promovare la stand; 

 3.1.4. Personal de specialitate la stand. 

 3.2. Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte – Direcţia 

Managementul Proiectelor - Biroul Protejarea Patrimoniului Cultural și Dezvoltare 

Turistică, va asigura: 

 3.2.1.Achitarea către Județul Dâmbovița, în termen de 30 de zile de la refacturare, a cotei 

de 50% din valoarea totală a chiriei spațiului expozițional; 

 3.2.2. Costurile pentru amenajarea spațiului expozițional, în proporție de 50% din valoarea 

totală, în termen de 30 de zile de la refacturare; 

 3.2.3. Personal de specialitate la stand; 

 3.2.4. Materiale de promovare; 

 3.2.5. Materiale de protocol (cafea, pahare, zahăr, apă etc.). 

 3.2.6.Fotografii ale obiectivelor turistice reprezentative, care să fie folosite de Consiliul 

Județean Dâmbovița pentru realizarea meșelor de promovare. Pentru aceste fotografii, 

Primăria Municipiului Târgoviște cedează Consiliului Județean Dâmbovița, cu titlu gratuit, 

dreptul de utilizare, în scopul realizării de materiale de promovare care să fie utilizate numai 

pe durata evenimentului expozițional pentru care a fost încheiat prezentul acord; 

Art. 4. Dispoziţii finale: 

Prezentul acord de cooperare are caracterul unui document-cadru şi acoperă întregul spectru 

de realizare a activităților pentru organizarea și promovarea în cadrul standului expozițional. 

Acordul se încheie pentru perioada de desfășurarea a Târgului de Turism al României, ediția 

de primăvară 2020. 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de 

câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării 

prezentului acord va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL GENERAL  

                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

         prof. Ana-Maria Gheorghe                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

   

 


