
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA                           
       
           PROIECT 
 

 
                 HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind sărbătorirea “Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie  
 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2013. 

Având în vedere raportul nr.62639/2013 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar prin care se propune sărbătorirea 
“Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie ; 

În temeiul art.36 , alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, art.45 alin.1, 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 sărbătorirea “Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie. 
Art.2. Se aprobă Programul manifestărilor dedicate celei de-a XVII-a ediţii a “Zilei 

Municipiului Craiova”, care se vor desfăşura în perioda 27 mai-2 iunie 2013, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municpiului Craiova nr.147//1997. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
            INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

 
                                                    

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr.62639/17.04.2013 

                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                  Primar, 

                                                                                                    Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
privind sărbătorirea “Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie 

 
 
 

Prin Hotărârea nr.147 s-a aprobat ca “Zilele Municipiului Craiova” să se 
sărbătorească în perioada 23-26 octombrie 1997, de ziua Sfântului Dumitru.  

Întrucât prima atestare documentară a localităţii sub numele de „Craiova” datează 
din 1 iunie 1475, apărută într-un hrisov al domnului Laiotă Basarab, autoritatea publică 
propune schimbarea datei de sărbătorire a “Zilei Municipiului Craiova”, pentru ziua de 
1 iunie. 

         Manifestările prilejuite de cea de-a XVII-a ediţie a “Zilei Municipiului 
Craiova” se vor organiza în anul 2013, în perioada 27 mai – 2 iunie. 

    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d 
coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea 215 republicată, privind administraţia 
publică, propunem Consiliului Local al Municipului Craiova următoarele: 

- sărbătorirea “Zilei Municipiului Craiova” în data de 1 iunie; 
- aprobarea programului manifestărilor  dedicate evenimentului “Zilei 

Municipiului Craiova” – ediţia a XVII-a, în perioada 27 mai – 2 iunie 2013, 
conform anexei la prezentul raport. 

- Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1997 

 
 
 
 
Şef Serviciu,                                                                                                   Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu                                                                                     Andreea Şuiu 
 

Viză de legalitate, 
Floricica Boangiu 



 

 
 
 
 


