
 
                       Proiect 

Nr. 37 din 21.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism 

al României, ediţia a 44 – a, februarie 2021 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ______2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1207 din 21.0.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani referitor la necesitatea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul de Turism al 

României  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 1208 din 21.08.2021, al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, al Direcţiei Buget-Finanţe şi al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică 

Locală, 

- 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 administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în temeiul art. 173 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 Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism al 

României, ediţia a 44- a februarie 2021, desfășurat în perioada 18 - 21 februarie 2021.   

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judeţului a sumei de 2.400 lei, reprezentând 

cheltuieli de participare a instituţei la Târgul de Turism al României. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      

 

    PREŞEDINTE,                        Avizat pentru legalitate: 

                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Doina - Elena FEDEROVICI                                    Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2021  



 

Nr. 1207 din 21.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În perioada 18 - 21 februarie 2021, Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti 

organizează ediția de primăvară a Târgului de Turism al României în format virtual, pe o platformă 

special creată. Platforma este dedicată atât agențiilor de turism, touroperatorilor, participărilor 

internaționale și serviciilor turistice, cât si zonelor turistice din România prin intermediul: Unităților 

Administrativ Teritoriale - Consiliilor Județene și Primăriilor, Asociațiilor de Turism, Oficiilor de 

Turism. 

Platforma virtuală dă ocazia expozantului de a intra în interacțiune directă cu potențialul 

turist prin instrumente special create pentru acest scop. De asemenea, acesta va putea să își 

promoveze obiectivele turistice, dar și să participe la evenimentele online organizate în perioada 

târgului. 

Ajuns la cea de-a 44-a ediție, Târgul de Turism al României rămâne locul ideal de 

prezentare, chiar și în format virtual, a celor mai interesante oferte și atracții turistice din România 

și din străinătate. 

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

a judeţului, Consiliul Judeţean Botoşani va participa în cadrul acestui eveniment, cu un stand de 

promovare 2D, special creat și optimizat pentru a prezenta materialele de promovare cât mai vizibil. 

Taxa de expozant este în valoare de 400 euro + TVA, calculată la cursul euro din data plăţii, 

reprezentând Pachetul Basic ce cuprinde: stand 2D, logo instituție, profil instituție (inclusiv date de 

contact), afișare ofertă în stand (maxim 5), acces chat cu vizitatorul (1 reprezentant al instituției). 

Suma estimată este de 2.400 lei inclusiv TVA. 

Suma va fi alocată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2021. 

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

scop. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Doina - Elena FEDEROVICI 



 
 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE                                                      DIRECŢIA BUGET, FINANŢE   

 

DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Nr. 1208 din 21.01.2021                         

                                                                 

 

        

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În perioada 18 - 21 februarie 2021, Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti organizează 

ediția de primăvară a Târgului de Turism al României în format virtual, pe o platforma special creată. 

Platforma este dedicată atât agențiilor de turism, touroperatorilor, participărilor internaționale și 

serviciilor turistice, cât si zonelor turistice din România prin intermediul: Unităților Administrativ 

Teritoriale - Consiliilor Județene și Primăriilor, Asociațiilor de Turism, Oficiilor de Turism. 

 Platforma virtuală dă ocazia expozantului de a intra în interacțiune directă cu potențialul turist 

prin instrumente special create pentru acest scop. De asemenea, acesta va putea să își evidențieze 

obiectivele turistice, dar și să participe la evenimentele online organizate în perioada târgului. 

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

judeţului, Consiliul Judeţean Botoşani poate participa în cadrul acestui eveniment, cu un stand de 

promovare 2D, special creat și optimizat pentru a prezenta materialele de promovare cât mai vizibil. 

 Taxa de expozant este în valoare de 400 euro + TVA, calculată la cursul euro din data plăţii, 

reprezentând Pachetul Basic ce cuprinde: stand 2D, logo, profil - 500 caractere (inclusiv date de 

contact), afișare ofertă în stand (maxim 5), acces chat cu vizitatorul (1 reprezentant). Suma estimată 

este de 2.400 lei inclusiv TVA. 

În acest sens, se va încheia un contract de prestări servicii, între Consiliul Județean Botoșani 

și S.C. Romexpo S.A., în valoare de 400 euro + TVA, conform ofertei de servicii și tarifelor practicate 

de către Romexpo.  Suma va fi alocată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Botoşani pentru 

anul 2021. 

             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 


