
                                                                   AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                     SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene 

la nivelul municipiului Târgoviște 

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii 

iunie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20339/23.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20340/23.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 13410/07.06.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 18862/09.06.2021; 

▪ Proiectul-pilot „Construirea Europei împreună cu autoritățile locale” lansat 

de către Parlamentul European; 

▪ Adresa Comitetului European al Regiunilor; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) și art. 131 din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se desemnează domnul/doamna _______________ ca responsabil cu 

afacerile europene la nivelul municipiului Târgoviște. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă domnul/doamna 

____________ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  24 iunie 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 



                                                                 APROBAT,  

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                  jr.  Daniel-Cristian Stan 

                                                                                                               

 
REFERAT DE APROBARE 

pentru stabilirea oportunităţii adoptării unei H.C.L.M. Tgv. privind 

desemnarea unui consilier municipal în calitatea de responsabil cu afacerile 

europene la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgovişte 

 
Prin adresa Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 13410/07.06.2021, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18862 / 09.06.2021, 

suntem informaţi de iniţiativa Comitetului European al Regiunilor (CoR) de a crea 

o reţea a consilierilor locali şi regionali ai UE care să se ocupe de afacerile UE în 

circumscripţiile lor. 

Astfel, CoR oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în 

procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile 

autorităților locale și regionale sunt respectate. 

De asemenea, această iniţiativă coincide cu lansarea de către boardul UE în 

data de 9 mai 2021 a „Conferinţei privind viitorul Europei”, în fond un tip de 

angajament comun al Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei Europene 

de a asculta şi de a da curs, în limitele competenţelor lor, recomandărilor 

formulate de către cetăţenii europeni referitoare la direcţiile de dezvoltare în viitor 

a construcţiei unional – europene. 

În cadrul acestei Conferinţe, reţeaua consilierilor locali şi regionali poate oferi 

un real sprijin atât cetăţenilor europeni pentru a-şi exprima opiniile în legătură cu 

deciziile instituţiilor europene, cât şi UE în vederea identificării direcţiilor de 

dezvoltare de care depinde viitorul Europei comunitare.   

Având în vedere cele mai sus – menţionate, susţinem oportunitatea desemnării 

unui consilier municipal în calitatea de responsabil cu afacerile europene la 

nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgovişte, prin redactarea 

în acest sens a unui proiect de hotărâre care va fi însoţit de documentaţia 

justificativă. 

 

                                       SECRETARUL GENERAL 

                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                              jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 
 

 



 

 

      Nr.  

 
    

                                                                                        APROBAT  

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                            jr.  DANIEL CRISTIAN STAN 
                                                                                                               

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru stabilirea oportunităţii adoptării unei H.C.L.M. Tgv. privind 

desemnarea unui consilier municipal în calitatea de responsabil cu afacerile 

europene la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgovişte 

 
 
 

Expunerea de motive :  

 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, 

format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și 

regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu 

privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. 

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în 

procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile 

autorităților locale și regionale sunt respectate. 

In ceea ce priveste rolul acestui organism european, Comisia 

Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci 

când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților 

locale și regionale precum: sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica 

socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea 

schimbărilor climatice. Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de 

Justiție. Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul 

pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene 

relevante. 

 

 

 



 

 

În cadrul discuţiilor recente purtate între reprezentanţii CoR şi cei ai 

Parlamentului European, una dintre temele dezbătute a fost dedicată susţinerii 

iniţiativelor consilierilor locali şi regionali de pe tot cuprinsul UE, implicarea 

acestora, în calitate de reprezentanţi ai comunităţilor locale/regionale, în 

adoptarea actelor normative la nivel comunitar.  

Urmare a acestor discuţii, în timp ce în decembrie 2020 Biroul CoR a aprobat 

propunerea privind constituirea unei reţele a consilierilor locali şi regionali ai UE 

care să se ocupe de afacerile UE în circumscripţiile lor, Parlamentul European a 

lansat un  proiect – pilot intitulat „Construirea Europei împreună cu autorităţile 

locale” care va face posibilă identificarea, în cadrul administraţiilor locale 

participante, a câte unui consilier local/regional responsabil cu prezentarea către 

cetăţeni a programelor şi proiectelor finanţate de UE în localitatea respectivă, 

precum şi a altor aspecte şi iniţiative. 

Cele două programe, respectiv cea a CoR - crearea  unei reţele a consilierilor 

locali şi regionali ai UE şi cea a Parlamentului European - proiectul – pilot 

„Construirea Europei împreună cu autorităţile locale”, au viziuni comune şi 

mijloace similare de realizare, în acest sens cele două organisme europene au 

decis să coopereze instituţional în vederea implementării cu succes a acestora. 

De asemenea, implementarea acestor două programe europene a coincis cu 

lansarea de către boardul UE în data de 9 mai 2021 a „Conferinţei privind viitorul 

Europei”, în fond un tip de angajament comun al Parlamentului European, 

Consiliului şi Comisiei Europene de a asculta şi de a da curs, în limitele 

competenţelor lor, recomandărilor formulate de către cetăţenii europeni 

referitoare la direcţiile de dezvoltare în viitor a construcţiei unional – europene. 

În cadrul acestei Conferinţe, reţeaua consilierilor locali şi regionali poate oferi 

un real sprijin atât cetăţenilor europeni pentru a-şi exprima opiniile, cât şi  UE în 

vederea identificării direcţiilor de dezvoltare de care depinde viitorul Europei 

comunitare.   

 

 

Baza legală a solicitării / propunerii : 

 

• Adresa Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 13410/07.06.2021, înregistrată 

la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18862 / 09.06.2021 

• Propunerea aprobată de către Biroul CoR în decembrie 2020 privind 

crearea unei rețele de consilieri locali și regionali ai UE care să se ocupe de  

 

 



 

 

afacerile UE în circumscripțiile lor și să informeze CoR cu privire la activitățile 

lor în contextul Conferinței privind viitorul Europei; 

• Proiectul - pilot „Construirea Europei împreună cu autoritățile 

locale” (BELE) implementat de către Parlamentul European 

• Declaraţia comună a preşedintelui Parlamentului european, a preşedintelui 

Consiliului european respectiv a preşedintelui Comisiei europene din data de 

10.03.2021, referitoare la CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI - 

DIALOGUL CU CETĂȚENII PENTRU PROMOVAREA DEMOCRAȚIEI – 

Construirea unei Europe mai reziliente 

• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. c), art. 131 şi art. 139 alin. 

(3) lit. f) coroborat cu art. 5 lit. cc) din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

Având în vedere prevederile art. 25, alin (9) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte 

aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020,  înaintăm spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre, împreună cu documentaţia justificatoare, privind 

oportunitatea desemnării unui consilier municipal în calitatea de responsabil cu 

afacerile europene la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul 

Târgovişte. 

 

 

 
 

SECRETARUL GENERAL 

                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


