AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgovişte
şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării la Târgul de Turism al
României, virtual, ediția de toamnă, organizat de ROMEXPO în
perioada 11 – 14 noiembrie 2021
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedința ordinară a
lunii septembrie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34344/24.09.2021, 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. 34345/24.09.2021, 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;
▪ 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;
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, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Municipiul
Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa
prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în scopul participării la Târgul de Turism
al României, virtual, ediția de toamnă, organizat de ROMEXPO în perioada

11 – 14 noiembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Taxa de participare în calitate de co-expozant la Târgul de Turism al
României, virtual, ediția de toamnă, este de 250 euro + TVA (total 1500 lei),
sumă ce va fi prevăzută în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Târgovişte.
Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. DanielCristian Stan, în vederea semnării Acordului de cooperare care face obiectul
articolului 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,
Direcţia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru
comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Aprobat,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Daniel – Cristian STAN
REFERAT DE APROBARE
privind cooperarea între Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița,
în vederea participării la Târgul de Turism al României ROMEXPO, virtual,
ediția de toamnă organizat în perioada 11-14 noiembrie 2021
În perioada 11 – 14 noiembrie 2021, va avea loc ediția de toamnă a Târgului de
Turism al României, virtual, prin intermediul unei platforme interactive, special creată
şi optimizată. Organizatorul propune 4 zile de eveniment, peste 5000 de vizitatori,
minim 100 expozanți din 10 țări, o campanie de promovare extinsă, atât în mediul online, cât şi pe TV sau radio. Expozantii vor avea posibilitatea de a interacționa în mod
direct cu vizitatorul prin chat sau video call, în funcție de pachetul de participare ales.
Participarea Municipiului Târgoviște la evenimente expoziționale de profil
asigură o vizibilitate crescută a orașului în cadrul industriei de turism, în scopul creșterii
numărului de vizitatori ai Vechii Cetăți de Scaun a Țării Românești.
Având în vedere faptul că unele dintre cele mai importante obiective turistice din
Municipiu se află în administrarea Județului Dâmbovița, care susține, de asemenea,
necesitatea promovării acestora în cadrul evenimentelor expoziționale de profil, se
impune ca participarea la Târgul de Turism al României, virtual să se facă integrat, prin
colaborarea dintre Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște și Județul
Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița.
Astfel, se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu
Local pentru aprobarea cooperării între Municipiul Târgoviște și Județul
Dâmbovița, în vederea participării în comun la Târgul de Turism al României,
virtual, ediția de toamnă, organizată în perioada 11 – 14 noiembrie 2021.
DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. Ciprian STĂNESCU
ȘEF BIROU P.P.C.D.T.
Jr. Alice-Maria STANA

Nr. …… / ……………..
Aprobat,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Daniel – Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare dintre Județul Dâmbovița și
Municipiul Târgoviște dar şi a bugetului
în vederea participării la Târgul de Turism al României,
Romexpo, 11-14 noiembrie 2021
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:
În fiecare an Municipiul Târgoviște a participat constant, 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 şi nu numai.
În condițiile restrictive create de pandemia SARS-COV2 şi pentru a sprijini în continuare
industria turismului național, ROMEXPO organizează primul târg virtual ediția de toamnă
în perioada 11-14 noiembrie 2021. Expozanții vor avea posibilitatea de a interacționa în mod
direct cu vizitatorul prin chat sau video call în funcție de pachetul de participare ales.
Având în vedere că obiectivele turistice ale Târgoviștei, atât cele istorice și religioase,
cât și cele culturale, aparțin întregii comunități dâmbovițene propunem participarea la ediția
de toamnă a Târgului de Turism al României în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița,
astfel încât, în cadrul acestei platforme interactive, să se realizeze o promovare unitară a
obiectivelor turistice din municipiu și din județ.
4. Oportunitatea si necesitatea iniţierii proiectului de hotarare:
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.

5. Propunerea compartimentului de specialitate:
Aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Consiliul Județean Târgoviște şi
Municipiul Târgovişte ne permite participarea la acest târg virtual în calitate de Co-expozant
cu o taxă de participare de 250 euro + TVA (suma totală fiind 1500 lei).
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.
7. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre:
Bugetul local
8. Semnatura iniţiatorilor:
VICEPRIMAR,
Jr. Cătălin RĂDULESCU

Director Executiv,
Ec. Silviana - Ecaterina MARIN

Director Executiv,
Jr. Ciprian STĂNESCU

Biroul Contencios Juridic,
Șef Birou P.P.C.D.T.,
Jr. Alice-Maria STANA

