
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
        PROIECT 

 

            HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului 
Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27 - 31 octombrie 

2022, în municipiul Craiova 
 

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

29.09.2022; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.153220/2022, raportul nr.157725/2022 al 

Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.162369/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
acordării premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a 
XLIII-a, organizat în perioada 27 - 31 octombrie 2022, în municipiul Craiova; 

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

   În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.d, art.139 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă acordarea premiului „Cetatea Băniei”, în valoare de 1.000 lei, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27-
31 octombrie 2022, 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. 

      
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL, 

  Lucian Costin DINDIRICĂ    Nicoleta MIULESCU 
 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 153220/01.09.2022 

 
   REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării premiului "Cetatea Băniei", în cadrul 
Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLIII-a, organizat în perioada 27-31 octombrie 2022  

   
        Târgul Meşterilor Populari, ediția a XLIII-a, va reuni aproximativ 60 de meşteri, din 
zone etnografice reprezentative din ţară: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Timişoara, Vâlcea, 
Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Braşov, Sibiu, Cluj, Bistriţa etc. 
În perioada 27-31 octombrie 2022, 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. În cadrul expoziției cu vânzare se vor regăsi 
atât obiecte de ceramică, textile, împletituri, țesături, coșuri, icoane, obiecte de mobilier, cât 
și produse alimentare tradiționale-afumături, brânzeturi şi prăjituri sau produse apicole. În 
fiecare an, din partea municipalităţii craiovene - partener al evenimentului de peste 20 de 
ani, se acordă în cadrul târgului - Premiul „Cetatea Băniei”, în valoare de 1.000 lei. 
       Prin adresa cu numărul 80905/27.04.2022, înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova, 
Muzeul Olteniei Craiova a solicitat alocarea de la bugetul local a sumei ce reprezintă 
Premiul „Cetatea Băniei”, acordat unuia dintre cei mai buni meșteri populari participanți la 
târg.  
        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, în conformitate cu prevederile art. 14 
alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale actualizată, conform 
prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 
144012/12.08.2022 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii/Alte proiecte, alte evenimente, 
Articolul bugetar 203030,  propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului Local Municipal Craiova din luna septembrie 2022, a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea acordării premiului "Cetatea Băniei" în cadrul Târgului Meșterilor 
Populari, ediția a XLIII-a, organizat în perioada 27-31 octombrie 2022.     
   
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.  157725/08.09.2022                                                                                  

 
RAPORT 

privind aprobarea acordării premiului "Cetatea Băniei" în cadrul 
Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLIII-a, organizat în 

perioada 27-31 octombrie 2022 
 
  Propunerea de a susține financiar Premiul "Cetatea Băniei", la ediția a XLIII-a 

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 XLIII-a, 
organizat de Muzeul Olteniei din anul 1969, 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. În perioada 27-31 octombrie 2022, 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. 

  Alegerea perioadei acestui târg nu este deloc întâmplătoare, și anume de 
”Sfântul Dumitru”, care este ultima dintre cele mai importante sărbători ale 
toamnei după calendarul pastoral, Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, 
fiind și ocrotitorul spiritual al Craiovei. 

  În cadrul expoziției cu vânzare se vor regăsi atât obiecte de ceramică, textile, 
împletituri, țesături, coșuri, icoane, obiecte de mobilier, cât 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 XLIII-a ediţii a Târgului Meşterilor 
Populari va avea loc vineri, 28 octombrie 2022, 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, 29 
octombrie 2022, selecția fiind analizată de către un juriu specializat, format din 
șefii secțiilor etnografice de la muzeele din Oltenia. 

  În fiecare an, din partea municipalităţii craiovene - partener al evenimentului 
de peste 20 de ani, se acordă în cadrul târgului - Premiul „Cetatea Băniei”, în 
valoare de 1.000 lei. Prin adresa înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova cu 
numărul 80905/27.04.2022, Muzeul Olteniei Craiova a solicitat alocarea de la 
bugetul local a sumei ce reprezintă Premiul „Cetatea Băniei”, acordat unuia 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 zonele 
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. 129 alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019-privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile 
art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată, 
conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu 
nr. 144012/2022 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii/Alte proiecte, alte 
evenimente, Articolul bugetar 203030, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova următoarele: 
 1. Acordarea premiului "Cetatea Băniei" în valoare de 1.000 lei în 
cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLIII-a, organizat în perioada 
27-31 octombrie 2022.     
                               

Şef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 08.09.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Expert Daniela CHIROIU 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 08.09.2022 
Semnătura: 

            
Control Financiar-Preventiv, 

Adriana RÂNZESCU 
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