
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT    

           

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în 

vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor 
Populari, ediţia a XLI-a 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 

  Având în vedere expunerea de motive nr.159773/2018, rapoartele nr.159777/2018 al 
Serviciului Imagine şi nr.163690/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune alocarea de fonduri din bugetul local al 
municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului 
Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a; 

   În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată; 

   În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit.a, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018, a 
sumei de 1000 lei, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul 
Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a, organizat în perioada 26-28 
octombrie 2018, în municipiul Craiova. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 
 
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                                  SECRETAR, 
            Mihail GENOIU                                                     Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.159773/05.10.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind alocarea de fonduri în sumă de 1000 lei de la bugetul local în 
vederea atribuirii premiului "Cetatea Băniei" în cadrul Târgului 
Meșterilor Populari, ediția a XLI-a, organizat în perioada 26-28 octombrie 
2018 

 
Propunerea de a susține financiar Premiul "Cetatea Băniei" la ediția a XLI a 

Târgului Meșterilor Populari se bazează pe mai multe componente importante pentru 
imaginea municipiului Craiova și pentru comunitate. 

Un regal de tradiții și obiceiuri - Târgul Meşterilor Populari, ediția a XLI-a, 

va reuni aproximativ 60 meşteri, din zone etnografice reprezentative din ţară: Dolj, 
Olt, Gorj, Mehedinţi, Timişoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, 
Prahova, Hunedoara, Braşov, Sibiu, Cluj, Bistriţa etc. 

Timp de trei zile, în perioada 26-28 octombrie 2018, în Piaţa William 
Shakespeare, meșteri olari, cioplitori în lemn, cojocari, ţesători, cusători, pielari, 

iconari, fierari, cofetari şi nu numai vor expune o diversitate de obiecte 
funcționale sau estetice. 

Premiul „Cetatea Băniei” va fi acordat celui care va fi desemnat ca unul dintre 
cei mai buni meșteri populari participanți la Târg. 

Având în vedere impactul acestui eveniment în principal în rândul craiovenilor 

iubitori de tradiție, a participanților dar și a vizitatorilor din zone vecine orașului 
nostru, oportunitatea de promovare a Municipiului Craiova dar și numărul mare de 
persoane implicate în acest proiect înregistrat an de an propunem spre aprobare 
Consiliului Local Municipal alocarea de fonduri de la bugetul local în sumă de 1000 

lei în vederea atribuirii premiului "Cetatea Băniei" în cadrul Târgului Meșterilor 

Populari, ediția a XLI-a, organizat în perioada 26-28 octombrie 2018, din articolul 

bugetar 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din Nota de fundamentare a 

Serviciului Imagine cu nr. 5205/10.01.2018, privind cheltuielile estimative necesare 

activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2018. 

  

 
 

                   Primar,          Șef Serviciul Imagine,    
             Mihail GENOIU    Marina ANDRONACHE 

 

 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.  159777/05.10.2018 

                                                                                        Se aprobă 
                                                                           Primar, 

                                                                            Mihail GENOIU 
 
 

 
                                                                                       Director Executiv 
              DirecţiaEconomico - Financiară,                                                                                                                           
                               Lucia ȘTEFAN 

 
 
 
 

RAPORT 
privind alocarea de fonduri în sumă de 1000 lei de la bugetul local în 

vederea atribuirii premiului "Cetatea Băniei" în cadrul Târgului 
Meșterilor Populari, ediția a XLI-a, organizat în perioada 26-28 

octombrie 2018 
 

 
 
Propunerea de a susține financiar Premiul "Cetatea Băniei" la ediția a XLI a 

Târgului Meșterilor Populari se bazează pe mai multe componente importante 
pentru imaginea municipiului Craiova și pentru comunitate. 

Un regal de tradiții și obiceiuri - Târgul Meşterilor Populari, ediția a XLI-a, 
va reuni aproximativ 60 meşteri, din zone etnografice reprezentative din ţară: Dolj, 
Olt, Gorj, Mehedinţi, Timişoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, 
Prahova, Hunedoara, Braşov, Sibiu, Cluj, Bistriţa etc. 

Timp de trei zile, în perioada 26-28 octombrie 2018, în Piaţa William 
Shakespeare, meșteri olari, cioplitori în lemn, cojocari, ţesători, cusători, pielari, 
iconari, fierari, cofetari şi nu numai vor expune o diversitate de obiecte 
funcționale sau estetice. 

Specialiştii muzeografi spun că alegerea perioadei acestui Târg nu este deloc 
întâmplătoare, de ”Sfântul Dumitru”, care este ultima dintre cele mai importante 
sărbători ale toamnei după calendarul pastoral, când natura şi vietăţile ei se 



pregătesc de hibernare pentru a renaşte apoi în primăvară. În plus, Sfântul Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir este și ocrotitorul spiritual al Craiovei. 

În cadrul expoziției cu vânzare se vor regăsi de la obiecte de ceramică, textile, 
împletituri, țesături, coșuri, icoane, obiecte de mobilier, dar și produse alimentare 
tradiționale  - afumături, brânzeturi şi prăjituri sau produse apicole etc. 

Atât locuitorii urbei, cât și vizitatorii vor avea astfel  ocazia de a regăsi 
valoarea unui patrimoniu excepţional şi mărturia reîntoarcerii la origini, prin 
aducerea la cunoștința publicului a patrimoniului românesc valoros, autentic și de 
necontestat. 

Un important punct de atracție îl vor reprezenta atelierele amenajate pentru  
demonstraţii meşteşugăreşti în vederea stabilirii unui contact direct cu 
meșteșugarii.  

Păstrarea și promovarea tradițiilor implică responsabilitate ştiinţifică şi 
valorică în scopul transmiterii expresiilor meşteşugăreşti tradiţionale, autentice, în 
cadrul comunităţii locale. 

Deschiderea oficială a celei de-a XLI-a ediţii a Târgului Meşterilor Populari 
va avea loc vineri 26 octombrie 2018, în Piaţa William Shakespeare, iar expoziţia 
cu vânzare în aer liber va rămâne deschisă, de vineri până duminică, în intervalul 
orar 09.00 – 22.00. Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă, 27 octombrie 
2018, selecția fiind analizată de către un juriu specializat, format din șefii secțiilor 
etnografice de la muzeele din Oltenia. 

  Din partea municipalităţii craiovene - partener al evenimentului de peste 20 
de ani, se acordă în cadrul Târgului -  Premiul „Cetatea Băniei” în valoare de 1000 
lei. În urma solicitării Muzeului Olteniei Craiova, înregistrată la Primăria 
Muncipiului Craiova cu numărul 141745/06.09.2018 s-a convenit susținerea 
evenimentului enunţat cu suma de 1000 lei - bani care vor reprezenta  Premiul 
„Cetatea Băniei” acordat celui care va fi desemnat ca unul dintre cei mai buni 
meșteri populari participanți la Târg, evenimentul fiind cuprins în Nota de 
fundamentare a proiectului de buget cu numărul 5205/10.01.2018 şi HCL 32/2018. 

  Având în vedere impactul acestui eveniment în principal în rândul 
craiovenilor iubitori de tradiție, a participanților dar și a vizitatorilor din zone 
vecine orașului nostru, oportunitatea de promovare a Municipiului Craiova dar și 
numărul mare de persoane implicate în acest proiect înregistrat an de an, în 
conformitate cu prevederile art. 5,  alin. 2, art. 36, alin  6, lit. a, pct. 4, art. 44, alin. 
1, din  Legea nr. 215/2001, privind  administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.14, alin. 4 din Legea nr. 
273 / 2006, privind finanțele publice locale actualizată, propunem  spre  aprobare 
Consiliului Local Municipal  alocarea  de  fonduri  de  la  bugetul  local  în  sumă 

de  1000 lei  în  vederea  atribuirii  premiului " Cetatea Băniei "  în cadrul  



Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLI-a, organizat în perioada 26-28 

octombrie 2018, din articolul bugetar 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii, din Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 5205/10.01.2018, 

privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul Craiova pe 

parcursul anului 2018. 

 
 
 
 
 
   Șef Serviciul Imagine,                                                            Întocmit, 
Marina ANDRONACHE                                                 Mădălina ALBU 
                                                                                              Cătălin PRAJA 

 
 

          
 

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Nr. 163690/2018 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 

 Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive a Serviciului Imagine nr. 159773 din data de 05.10.2018 și Raportul 
Serviciului Imagine nr. 159777 din data de 05.10.2018 privind alocarea de fonduri în sumă de 1000 
lei de la bugetul local în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei” în cadrul Târgului Meșterilor 
Populari, ediția a XLI-a, organizat în  perioada 26-28 octombrie 2018, 
 -Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 -În conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
 -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 Propunerea formulată de Serviciul Imagine prin Raportul nr. 159777 din data de 05.10.2018 
privind  privind alocarea de fonduri în sumă de 1000 lei de la bugetul local în vederea atribuirii 
premiului „Cetatea Băniei” în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLI-a, organizat în  
perioada 26-28 octombrie 2018, din articolul bugetar 203030-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii. 
 
 
 
 
 
 Director Executiv,       Întocmit,  
 Ovidiu Mischianu       c.j. Iulia Lavinia Defta 
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