
CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA                     

     

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării dintre județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

cu municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște,  

în vederea participării la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă,  

organizat în perioada 10 – 13 noiembrie 2022 

 

Consiliul Județean Dâmbovița; 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre județul Dâmbovița, prin 

Consiliul Județean Dâmbovița, cu municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului 

Târgoviște, în vederea participării la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat în 

perioada 10 – 13 noiembrie 2022, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului 

Județean Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 306/14.09.2022; 

 - raportul nr. 306/14.09.2022 al Direcției juridice, contencios administrarea patrimoniului; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 21 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 54 alin. (4) lit. g) din Regulamentul 

de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), alin. 97) lit. c)  și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată și completată. 

În temeiul art. 182, alin. (1), alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

cu municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în vederea participării la 

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat în perioada 10 – 13 noiembrie 2022. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Dâmbovița, sau înlocuitorul de 

drept al acestuia, să semneze acordul de cooperare prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului, Direcţia economică și Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul, 

pentru comunicare. 

 

         PREŞEDINTE,                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                              

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                          jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 317 

Data: 19.09.2022  

 



Anexă la Hotărârea nr. 317/19.09.2022 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DÂMBOVIȚA 

 

CONSILIUL LOCAL AL  

MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE 

 

 

 

NR. __________/_____________ NR. ___________/______________ 

 

 

ACORD DE COOPERARE  

 

Părțile: 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Piața 

Tricolorului nr. 1, judeţul Dâmboviţa, reprezentat prin domnul Corneliu Ștefan, având funcţia de Președinte 
și 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, prin Primăria Municipiului Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, 

strada Revoluţiei, nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa, reprezentat prin domnul Daniel-Cristian STAN, având funcția 

de Primar, 
Preambul: 

Promovarea turistică reprezintă un factor determinant al viziunii administrative a conducerii 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a Primăriei Municipiului Târgovişte. Pentru creșterea gradului de 

adresabilitate în rândul potenţialilor vizitatori dar şi pentru crearea unei baze solide de promovare a 

obiectivelor turistice din judeţul Dâmboviţa şi din Municipiul Târgovişte sunt necesare strategii şi activităţi 

comune ale celor două instituţii. 

 

Art.I. Obiectul acordului de cooperare: 

Obiectul prezentului document îl reprezintă cooperarea între instituţiile semnatare în vederea 

participării la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat în perioada 10 – 13 noiembrie 

2022. 

Art.2. Direcţiile de bază ale cooperării:  

Scopul general al acestui acord îl reprezintă: 

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

Turism al României, ediția de toamnă, organizat în perioada 10 – 13 noiembrie 2022. 

2. Promovarea imaginii judeţului Dâmboviţa şi a Municipiului Târgovişte, din punct de vedere 

istoric, cultural, arhitectonic şi turistic, în cadrul evenimentului expoziţional. 

3. Împărţirea, în cote egale a suprafeței de 40mp, a  costurilor de închiriere  a spațiului 

expozițional, pentru tariful  de chirie spațiu interior în pavilion de 95euro/mp+TVA. 

4. În spiritul obţinerii unor condiţii financiare avantajoase din partea organizatorului manifestării 

expoziţionale virtuale. Părţile înţeleg să realizeze inchirierea standului expozițional prin intermediul unei 

societăți comerciale, subordonate Consiliului Județean Dâmbovița, care are calitatea de partener al Camerei 

de Comerț, Industrie și Agricultură a României. 

5.  Împărțirea, în cote egale, a costurilor de amenajare a spațiului expozițional. 

Art.3. Obligaţiile părților: 

 3.1. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa: 
3.1.1. Va închiria spațiul expozițional, va achita chiria către societatea comercială respectivă și va 

refactura 50% din contravaloarea totală a chiriei către Primăria municipiului Târgoviște. 

3.1.2. Va achiziționa și va achita costurile pentru amenajarea spațiului expozițional și va refactura 

50% din contravaloarea totală a chiriei către Primăria municipiului Târgoviște.     
   3.1.3. Va achiziționa materialele de promovare a obiectivelor turistice ale Consiliului Județean 

Dâmbovița și va achita costurile aferente acestora. 
  



 

3.2. Municipiul Târgovişte prin Primăria Municipiului Târgovişte - Biroul Protejarea 

Patrimoniului Cultural şi Dezvoltare Turistică: 
3.2.1. Va achita, chiria spațiul expozițional, în proporție de 50% din valoarea totală, în termen de 30  

de zile de la refacturare. 

3.2.2. Va achita costurile pentru amenajarea spațiului expozițional, în proporție de 50% din valoarea 

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

   3.2.3. Materiale de promovare la stand. 
 

Art. 4. Dispoziţii finale: 

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

realizare a activităţilor pentru organizarea şi promovarea în cadrul standului expoziţional. 

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

toamnă, organizat în perioada 10 – 13 noiembrie 2022. 

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. 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 

PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

Secretar general al județului, 

 jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

Şef Birou P.P.C.D.T., 

jr. Alice-Maria STANA 

 

 

Director, 

Direcţia economică,   

ec. Carmen IGESCU 

 

Director economic, 

ec. Silviana – Ecaterina MARIN 

Director,  

Direcţia juridică, contencios 

 administrarea patrimoniului 

jr. Cristina SFETCU 

Biroul Contencios Juridic, 

jr. Elena EPURESCU 

 

 

VIZAT 

C.F.P.     

 

                                    

VIZAT 

C.F.P.     

 

 

 

 

 

VIZAT 

JURIDIC 

 

 


