
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL  

                                         MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de cooperare încheiat 

între Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării la 

Târgul de Turism al României, ediția de primăvară,  

Romexpo, 24 – 27 februarie 2022 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 

21.02.2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5704/17.02.2022, 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. 5836/17.02.2022, 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; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 20/27.01.2022 pentru aprobarea Acordului de cooperare 

dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării la 

Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, Romexpo, 24 – 27 februarie 

2022; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. c) 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 aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de cooperare nr. 1037/3281/2022, 

aprobat prin H.C.L. nr.  20/27.01.2022, încheiat între Municipiul Târgovişte prin 

Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian 

Stan, în vederea semnării Actului Adițional nr. 1 care face obiectul articolului 1 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.  

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, 

Direcţia Managementul Proiectelor - Birou Protejare Patrimoniu Cultural, Direcţia 

Economică 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 

  18.02.2022 

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Managementul Proiectelor X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 
 

 

 



Biroul Protejarea Patrimoniului Cultural și Dezvoltare Turistică  

Nr. …….… / ……………..  

Dos. III/A/5 

       

          

                                                                                                                Aprobat, 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

                 Jr. Daniel – Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște  

nr. 20/27.01.2022 privind aprobarea cooperării între Municipiul Târgoviște și Județul 

Dâmbovița, în vederea participării la Târgul de Turism al României,  

ediția de primăvară organizat în perioada 24-27 februarie 2022  

 

 

 În perioada 24-27 februarie 2022, va avea loc cea de-a 45-a ediție a Târgului de Turism al 

României, locul ideal de prezentare, atât a celor mai interesante oferte și atracții turistice din 

România și din străinătate, cât și a accesoriilor și gadget-urilor necesare în orice vacanță.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 20/27.01.2022 s-a aprobat 

cooperarea dintre Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița, în vederea participării la Târgul de 

Turism al României, ediția de primăvară, Romexpo, 24-27 februarie 2022.  

 La momentul încheierii Acordului de cooperare, reprezentanții ROMEXPO au precizat că, 

dacă evoluția pandemiei va fi în creștere și va afecta organizarea evenimentului, vor returna sumele 

de închiriere. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla și în cazul amenajării standului de către o firmă 

specializată. 

 Astfel, este necesară stabilirea cotelor de participare la costurile pentru amenajarea spațiului 

expozițional și modificarea Acordului de cooperare.  

 Față de cele menționate, vă supunem spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 

20/27.01.2022, privind cooperarea dintre Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița, în vederea 

participării la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, Romexpo, 24-27 februarie 2022.  

 

 

 

Director Executiv, 

Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

 

Șef Birou P.P.C.D.T. 

Jr. Alice-Maria STANA  

 



Biroul Protejarea Patrimoniului Cultural și Dezvoltare Turistică  

Nr. …….… / ……………..  

Dos. III/A/5 

       

          

                                                                                                                Aprobat, 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

                 Jr. Daniel – Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște  

nr. 20/27.01.2022 privind aprobarea cooperării între Municipiul Târgoviște și Județul 

Dâmbovița, în vederea participării la Târgul de Turism al României,  

ediția de primăvară organizat în perioada 24-27 februarie 2022  

 

 

  

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre: 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel - Cristian STAN 

                                 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Viceprimar – Jr. Cătălin RĂDULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre: 

  

 Municipiul Târgoviște a participat constant, în ultimii ani, ca expozant, la Târgul de Turism 

al României, iar efectele acestor activități de promovare s-au materializat în creșterea gradului de 

vizibilitate a Municipiului pe piața turistică națională. 

 Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României are loc în perioada 24-27 februarie 

2022, la Complexul Expozițional Romexpo.  Manifestarea reprezintă un reper în industria 

turismului din țara noastră și creează oportunități de promovare pe planuri multiple, reunind în 

același spațiu expozițional agenții de turism, autorități și asociații profesionale din turism, autorități 

ale administrației publice locale și județene, stațiuni turistice, complexuri balneare etc.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 20/27.01.2022 s-a aprobat 

cooperarea dintre Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița, în vederea participării la Târgul de 

Turism al României, ediția de primăvară, Romexpo, 24-27 februarie 2022.  

  

4. Oportunitatea și necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

 

 Într-o piață a promovării turistice extrem de dinamică, în care există o competiție directă 

între orașele istorice din țara noastră, de diversificare a modalităților de promovare care să conducă, 

în final, la creșterea numărului de turiști, se impune ca promovarea Municipiului Târgoviște ca 



destinație turistică să se facă integrat, atât la nivel local, cât și județean, prin implicarea tuturor 

factorilor cu atribuții în acest domeniu.  

 La momentul încheierii Acordului de cooperare, reprezentanții ROMEXPO au precizat că, 

dacă evoluția pandemiei va fi în creștere și va afecta organizarea evenimentului, vor returna sumele 

de închiriere. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla și în cazul amenajării standului de către o firmă 

specializată.  

 

5. Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

 Este necesară modificarea și completarea Acordului de cooperare nr. 1037/3281/2022 

astfel: pe lângă cheltuielile privind închirierea spațiului interior și a taxelor aferente desfășurării 

evenimentului (taxa de înregistrare la târg, taxă de parcare și transport individual) trebuie stabilite 

și costurile pentru amenajarea spațiului expozițional, în proporție de 50% din valoarea totală.  

           

6. Efectele tehnice, juridice, economice și sociale ale promovării proiectului de hotărâre: 

 Promovarea turistică și, implicit, creșterea numărului de vizitatori, reprezintă unul dintre 

motoarele de dezvoltare economică și socială a unei comunități. Pentru un oraș istoric și cultural 

precum Târgoviște, prezența la evenimente expoziționale cu profil turistic reprezintă o oportunitate 

uriașă de promovare ca destinație turistică de referință. 

 

8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre: 

 Bugetul local 

 

9. Semnătura iniţiatorilor: 

 

VICEPRIMAR, 

Jr. Cătălin RĂDULESCU 

 

 

Director Executiv,      Director Executiv, 

Ec. Silviana-Ecaterina MARIN      Jr. Ciprian STĂNESCU  

 

 

 

Biroul Contencios Juridic, 

Șef Birou P.P.C.D.T., 

Jr. Alice-Maria STANA 

 

 


