
 
           Proiect 

          Nr. 31 din 04.02.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României,  

Bucureşti, ediţia februarie 2022 

 

   Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de ___02.2022,  

  Analizând Referatul președintelui de aprobare nr. 2462 din 04.02.2022 prin care se propune 

participarea Județului Botoşani la Târgul de Turism al României,  

   Având în vedere: 

   - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, al Direcţiei Buget-

Finanţe şi al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 2464 din 04.02.2022,  

  - Adresa nr. 2405/03.02.2022 a CNIPT Botoșani privind propunerea de participare la Târgul de 

Turism al României,  

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

    în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. n) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

   

h o t ă r ă ş t e: 

  Art. 1 Se aprobă participarea Judeţului Botoşani la Târgul de Turism al României – ediția de 

primăvară, în perioada 24 -27 februarie 2022. 

  Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judeţului a sumei de 4.000 de lei reprezentând 

cheltuieli de participare a instituţiei la Târgul de Turism. 

  Art. 3 Se aprobă Acordul de colaborare între Judeţul Botoşani și Municipiul Botoşani, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de 

colaborare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 5 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             PREŞEDINTE,                                                            Avizat pentru legalitate: 

Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ____ din _______2022 



 

 
 

  

                                                                                                                         Anexă la 

           Hotărârea nr. ___ din _____2022  

              (Nr. pagini =2) 

 

 

 

 

 

Acord de colaborare 

între Judeţul Botoşani și Municipiul Botoşani privind  

participarea la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia februarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PREŞEDINTE,         Avizat pentru legalitate: 

        Doina-Elena FEDEROVICI                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Marcel Stelică BEJENARIU 

  



 

 
 

             JUDEŢUL                                                                                         MUNICIPIUL                                             

            BOTOŞANI                                                                                          BOTOŞANI                                                 

 

Nr.______din__________                                                                   Nr.______din___________                 

     

Acord de colaborare 

privind participarea la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia februarie  2022  

 

 

I. PĂRȚILE Acordului 

1.1. Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în municipiul 

Botoșani, Piața Revoluției nr. 1 – 3, județul Botoșani, reprezentat prin domnul Doina -Elena 

FEDEROVICI  în calitate de Președinte, 

și 

1.2. Municipiul Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, județul Botoșani, 

reprezentată prin domnul Cosmin Ionuț ANDREI în calitate de Primar, prin Centrul Naţional de 

Informare şi Promovare Turistică Botoşani cu sediul în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 4, Botoşani, 

reprezentată de doamna Gheorghiţă Florentina, în calitate de Director - Centrul de Informare 

Turistică  

 

II. OBIECTUL Acordului 

Obiectul acordului de parteneriat îl constituie participarea Judeţului Botoşani, împreună cu 

Municipiul Botoşani prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani,  cu un stand 

comun, la Târgul de Turism al României, organizat în perioada 24 - 27 februarie 2022, la Romexpo 

Bucureşti, cu scopul promovării unitare a turismului din Botoşani. 

 

III. DURATA Acordului 

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către cele două părți și produce efecte 

până la data de 1.03.2022, odată cu închiderea Târgului de Turism al României. 

 

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

 

4.1.Obligațiile Județului Botoșani 

a) să achite taxa de co-expozant, în valoare de 150 euro + TVA; 

b) să suporte 50%  din cheltuielile cu închirierea şi construcția standului de promovare;  

c)    să colaboreze şi să sprijine desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor organizate pe 

toată durata derulării Acordului de parteneriat în vederea realizării obiectului colaborării prevăzut la 

art. II. 

 



 

 
 

 

4.2.Obligațiile Municipiului Botoșani 

a)  să achite taxa de co-expozant, în valoare de 150 euro + TVA; 

b) să suporte 50%  din cheltuielile cu închirierea şi construcția standului de promovare;  

c) să colaboreze şi să sprijine desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor organizate pe toată 

durata derulării Acordului de parteneriat, în vederea realizării obiectului colaborării prevăzut la art. 

II. 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

          5.1.Prezentul Acord servește interesului în comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și întrutotul cu bună știință. 

          5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra acestui acord. 

5.3. Municipiul Botoşani, prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani, 

răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea documentelor prezentate 

Județului Botoșani, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord de parteneriat. 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord nu 

este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun 

competente. 

 

VII.  CLAUZE FINALE 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord de parteneriat nu sunt valabile și 

opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către părți. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare partener. 

 

  JUDEȚUL BOTOȘANI                                                  MUNICIPIUL BOTOŞANI   

 

                       Președinte                                                                            Primar   

 

  Director executiv DBF                                                       Director economic   

         Vizat pentru legalitate                                                        Oficiu juridic   

                                                                            CNIPT BOTOŞANI   



 
Nr. 2462 din 04.02.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

În perioada 24 - 27 februarie 2022, Complexul Expoziţional Romexpo 

Bucureşti,organizează Târgulul de Turism al României – Ediția de primăvară, în parteneriat 

cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism din România, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România, Federaţia 

Patronatelor din Turismul Românesc şi Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi 

Cultural.  

În dorinţa de a promova destinaţiile turistice, cultura, tradiţiile şi diversitatea 

gastronomică a judeţului, printr-un concept unitar, Județul Botoşani are posibilitatea de 

a participa în cadrul acestui eveniment, cu un stand comun de prezentare, alături de 

Municipiul Botoşani, prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani.  

Standul de promovare a destinaţiei turistice Botoşani va fi amenajat astfel încât 

să asigure o bună vizibilitate pentru vizitatori şi să permită distribuirea materialelor de 

promovare. 

În acest sens, se va încheia un Acord de colaborare între Judeţul Botoşani și 

Municipiul Botoşani privind participarea la acest eveniment, obligaţiile părţilor precum şi 

alte detalii pentru buna desfăşurare a acestei colaborări.  

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre 

iniţiat în acest scop. 

  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 



 
 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE                                                      DIRECŢIA BUGET, FINANŢE   
 

DIRECŢIA JURIDICĂ,  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
 

Nr. 2464 din 04.02.2022  
                           Vizat, 

  Administrator Public, 
Cristian NISTOR 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

În perioada 24 - 27 februarie 2022, Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti 
organizează Târgulul de Turism al României – Ediția de primăvară, în parteneriat cu 
Camerele de Comerţ şi Industrie din România, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism 
din România, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România, Federaţia 
Patronatelor din Turismul Românesc şi Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi 
Cultural. 

Evenimentul beneficiază de o amplă campanie de promovare pentru atragerea 
vizitatorilor, expozanţii fiind atât agenţiile de turism şi touroperatorii cât şi 
administraţiile publice locale şi centrele de promovare turistică.  

Prin adresa nr. 2405/03.02.2022, Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică Botoşani a transmis Consiliului Județean Botoșani propunerea de a colabora în 
vederea participării la  acest eveniment cu un stand comun, cu scopul de a realiza o 
promovare unitară a judeţului, a destinaţiilor şi atracţiilor turistice dar şi a culturii şi 
diversităţii gastronomice din Botoşani.  

Ținând cont de această solicitare, propunem participarea Județului Botoşani cu 
un stand comun de prezentare în cadrul târgului, alături de Municipiul Botoşani, prin 
Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani. Standul de promovare a 
destinaţiei turistice Botoşani va fi amenajat astfel încât să asigure o bună vizibilitate 
pentru vizitatori şi să permită distribuirea materialelor de promovare. 

În acest sens, propunem încheierea unui Acord de colaborare între Judeţul 
Botoşani și  Municipiul Botoşani privind: participarea la acest eveniment, obligaţiile 
părţilor, precum şi alte detalii pentru buna desfăşurare a acestei colaborări.  

Participarea cu un stand comun de prezentare de 12 mp presupune următoarele 
cheltuieli estimate conform tarifelor de participare menţionate de ANAT în anexa 
„Condiţii de participare la Târgul de Turism al României”:  

- închiriere stand 12 mp x 59 Euro fără TVA = 708 euro fără TVA 
- construcție stand 12mp x 27 Euro fara TVA = 324 euro fără TVA 
__________________________________________________________ 
Total    1032 euro fără TVA + 196 euro TVA = 1228 euro (aproximativ 6.200 lei). 
 
Județul Botoșani va suporta 50% din cheltuielile privind chiria şi construcţia 

standului de promovare amplasat în Pavilionul Romexpo (aproximativ 3.100 lei).  
 
 



 
La această sumă se adaugă taxa de co-expozant în valoare de 150 euro + TVA, 

calculată la cursul euro din data plăţii, suma estimată fiind de 900 lei. Această taxă se 
achită de fiecare co-expozant. 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani va suporta 50% din 
cheltuielile privind chiria şi construcţia standului de promovare, taxa de co-expozant și 
va asigura amenajarea standului.  

Valoarea totală estimată a cheltuielilor suportate de Județul Botoșani din 
bugetul propriu este de 4.000 lei.  

Pe lângă aceste cheltuieli, Județul Botoșani va asigura cheltuielile de deplasare la 
București (cazare, diurnă, transport) pentru 2 reprezentanți din cadrul instituției și pentru 
un conducător  auto, în perioada 23 -27 februarie 2022. 

  
             Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a 
proiectului de Hotărâre în forma prezentată. 

 
  

DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV,     DIRECTOR EXECUTIV,          
          Otilia MORUZ          Amalia  MARIAN                    Magda  DIDII 


