
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
   PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea amânarea sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului 

Craiova” 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.72488/2020, raportul nr.72492/2020 al 
Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.72634/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune amânarea sărbătoririi la 1 
iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”;      
          În conformitate cu prevederile art.5 alin.3 lit.a din Legea nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi art.4 din 
Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19;   

  În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă amânarea sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”, 
pentru o dată care va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

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

 
 
 
 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  72488/ 20.05.2020     
  

                                                       Se aprobă 
                                                                                              Primar, 

                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

                
       Ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, 

dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, în conformitate cu prevederile  art. 5, alin.3, lit. a  din Legea nr. 
55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, conform căreia ,,Măsurile pentru 

diminuarea impactului tipului de risc includ restrângerea sau interzicerea 

organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, 

concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise”, în conformitate 

cu prevederile  art. 4 din Hotărârea nr. 394/18 mai 2020, privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 

conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ și având 

în vedere că ,,Ziua Municipiului Craiova” se sărbătorește în fiecare an în 
data de 1 iunie, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2013, 

propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal proiectul de hotărâre 

privind amânarea sărbătoririi ,,Zilei Municipiului Craiova” 2020.  

 

 
                                                                                                                     Șef Serviciu, 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  72492 / 20.05.2020               

                                                                
                                                                                          Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                    Mihail GENOIU 
 
 

                           
 
                        

RAPORT 
privind aprobarea amânării sărbătoririi ,,Zilei Municipiului Craiova” 2020  

  

      Ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, 

dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, în conformitate cu prevederile  art. 5, alin.3, lit. a  din Legea nr. 
55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, conform căreia ,,Măsurile pentru 

diminuarea impactului tipului de risc includ restrângerea sau interzicerea 

organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, 

concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise”, în conformitate 
cu prevederile  art. 4 din Hotărârea nr. 394/18 mai 2020, privind 

declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 

conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ și având 
în vedere că ,,Ziua Municipiului Craiova” se sărbătorește în fiecare an în 

data de 1 iunie, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2013, 

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:    

   1. Amânarea sărbătoririi ,,Zilei Municipiului Craiova” 2020 la o dată 
care va fi propusă și supusă aprobării ulterior în cadrul Ședinței 

Consiliului Local din anul curent. 
               
               
           Şef Serviciu Imagine,                                                            Întocmit,             
       Marina ANDRONACHE                                                  Daniela CHIROIU    
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