
DEZVOLTAREA EDILITAR-URBANISTICA 
A ORAŞULUI BUCUREŞTI 

IN TIMPUL REVOLUŢIEI DIN 1848 * 

de FLORIAN GEORGESCU 

O problemă mai puţin cercetată în istoriografia noastră a consti
tuit-o fără îndoială, aceea a vieţii municipale a Capitalei ţării desfăşu
rată în timpul revoluţiei burghezo-democratice de la 1848. într-adevăr 
- ca şi în celelalte domenii de activitate - revoluţia, cu toate limitele ei, 
a adus un suflu nou şi în activitatea municipală a Capitalei, deşi, prin du
rata ci limitată la un interval de timp de numai trei luni nu a putut 
desăvîrşi nici una din iniţiativele preconizate. Totuşi, din analiza masu
rilor iniţiate în domeniul edilitar, se poate constata, pe de o parte, dorinţa 
de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă în Capitală, iar pe de alta, impo
sibilitatea traducerii în viaţă a majorităţii măsurilor propuse din pricina 
fondurilor financiare foarte limitate, cauzate atît de deficitul bugetar 
înregistrat an de an de vechea municipalitate, cît şi de sumele foarte 
mici, alocate în special de locotenenţa domnească pentru nevoile oraşu
lui. Ba chiar mai mult, bugetul, şi aşa anemic al Sfatului Municipal, a 
fost grevat şi de numeroase şi costisitoare cheltuieli pentru primirea 
diferiţilor dregători turci trimişi de Poartă, începînd cu Talaat efendi şi 
Suleiman paşa şi terminînd cu Fuad paşa, în urma recomandaţiilor 
exprese ale locotenenţei domneşti. 

înainte de a examina în ansamblu realizările edilitare datorate 
regimului revoluţionar, este necesară o analiză a instituţiei Sfatului 
Municipal, care suferă unele modificări în această perioadă. 

Este incontestabil faptul că viaţa municipală primeşte un impuls 
în timpul revoluţiei de la 1848. Sfatul Orăşenesc este înlocuit cu Sfatul 
Municipal sau Consiliul Municipal, alcătuit aproape în exclusivitate din 
reprezentanţi ai burgheziei orăşeneşti. Vornicia oraşului era condusă de 
revoluţionarul Cezar Bolliac, iar Poliţia, începînd din august, de I. C. 
Brătianu, mult mai puţin sigur - şi pînă la sfîrşit chiar incapabil. 

• Fragment din lucrarea „Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti în 
perioada regulamentară şi a revoluţiei din 1848" (în mss.). 
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Revoluţia de la 1848 găseşte Sfatul Orăşenesc al Bucureştilor în 
următoarea componenţă: prezidentul Sfatului Constantin A. Creţulescu. 
membri, pitarul Mihai Bîţcoveanu, clucerul Ioan Dinu, paharnicul Nicolae 
Lahovari, pitarul Lazăr Kalinderoglu, D. Iconomide şi supleanţi, pitar 
lanovici şi I. Triandafil 1. Prezidentul Creţulescu salută izbucnirea revo
luţiei printr-o proclamaţie adresată la 12 iunie „fraţilor cetâţeni (ai) 
oraşului Bucureşti", dar îi îndemnă mai mult Ia „linişte şi frăţească 
unire", exprimîndu-şi satisfacţia pentru că „Domnul nostru (Gheorghe 
Bibescu), cu mărinimie a primit la vreme reformele cerute de obştile 
Romînilor şi aşa a întîmpinat orice rău ar fi putut urma" 2• Din conţi-

n-.: oFJ ncet •m:sr 
------' 

Vedere panoramică a Capitalei la 1848 (gravură de Stăkler) 

nutui proclamaţiei reiese însă clar o anumită rezervă faţă de evenimen
tele de Ia 11 iunie şi mai ales o recomandare de excesivă prudenţă pentru 
„liniştirea" spiritelor populaţiei bucureştene, adică, cu alte cuvinte, teamă 
de acţiunile revoluţionare ale maselor dezlănţuite. Era şi firesc ca mem
brii Sfatului - alcătuit în special din boieri ce au cooperat cu guvernul 
lui Bibescu - să manifeste neîncredere faţă de guvernul revoluţionar şi 
să adopte o poziţie echivocă de espectativă 3 • După tragicele, dar eroicele 
zile din 19 şi 29-30 iunie, eşecul uneltirilor reacţionare, cel puţin pe 
plan intern, părea precetluit ; de aceea membrii Sfatului, ne mai aşteptînd 
o altă schimbare politică, netrecînd nici în tabăra re(Jcţionarilor, dar 
ferindu-se totodată să adere deschis Ia cauza revoluţiei, şi-au prezentat 
demisia. 

In urma raportului Ministerului Treburilor din Lăuntru, prin care, 
potrivit decretului guvernului provizoriu nr. 274, i se propunea numirea 

1 Fr. Dame, Bucarest en 1906, Buc„ 1907, p. 168 (lista membrilor Sfaturilor 
orăşeneşti). 

2 Anul 1848 în Principatele Romîne, voi. I, p. 539. 
3 Puţinul entuziasm pe care-l manifestau membrii Sfatului pentru cauza revoluţiei 

rezultă şi din adresa nr. 2404 din 17 iulie a Sfatului către Ministerul Treburilor din Lăuntru, 
privitoare la cererea funcţionarilor Municipalităţii de a fi despăgubiţi din banii Statului ( ! ) 
pentru eşarfele tricolore cumpărate cu ocazia evenimentelor de la 11 iunie, ( cf. Anul 1848 în 
Principatele Romine, voi. II, p. 563). Această cerere a provocat indignarea ministrului 
Nicolae Golescu care în rezoluţia dată adresei se exprima textu a I : „O asemenea necuviin
cioasă pretenţie nu s-a ivit de nicăieri şi de la nici un alt foncsioner public, şi este de 
mirare cum au putut impiegaţii acei Municipalităţi să se micşoreze pină într-atîta şi să-şi 
închipuiască că le poate fi îngăduit să împovăreze casa obştească cu asemenea cheltuieli"' 
(ibidem). 
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111111i prezident şi a şase membri ai Sfatului Orăşenesc în locul celor 
<il'misionaţi, se întăresc prin decretul nr. 275 din 14 iulie 1848 următorii: 
prl'zident - Nicolae Niculescu ; membrii : Hilel B. Manoah, Gheorghe 
Ioan Pashal, Gheorghe Sulacoglu, Grigore lpătescu, Ştef an Papa Teo
dosiu şi Nicolae Cămărăşescu 1• 

După cum se poate constata, cu excepţia lui Grigore lpătescu, mic 
boiernaş cîştigat însă cauzei revoluţionare, toţi ceilalţi membri recoman
daţi a alcătui Sf atul erau recrutaţi exclusiv din rîndurile burgheziei, 
negustori şi oameni de afaceri, meniţi a servi interesele noii clase sociale 
în ascensiune ; marii boieri, aleşi odinioară cu precădere în posturile de 
conducere ale Sfatului, lipseau acum cu desăvîrşire. Noii membri ai 
Sfatului făceau excepţie faţă de toţi cei care funcţionaseră pînă acum ; 
erau primii membri numiţi de un for conducător şi nu aleşi - desigur 
după injustele reguli cenzitare - după cum fuseseră toţi predecesorii 
lor. Este drept însă că niciodată înaintea evenimentelor din 1848 nu se 
întlmplase ca membrii Sfatului Orăşenesc să demisioneze în bloc. Dintre 
membrii Sf atului numiţi prin decretul guvernului provizoriu nu şi-au 
luat însă funcţia în primire - din motive care nu sînt indicate - tocmai 
prezidentul Sfatului, Nicolae Niculescu, şi secretarul Sf atului, N. Cămă
răşescu. De aceea observăm ulterior ocupînd funcţia de prezident pe 
Dumitru Polizu, exponent al boierimii mijlocii, dar îmbrăţişînd de pe 
poziţii moderate cauza revoluţiei, iar în aceea de secretar pe Vasile 
Nicoleanu 2. De asemenea - fără a se sancţiona această schimbare prin 
vreun act oficial - se constată înlocuirea denumirii instituţiei condu· 
cătoare a Capitalei din „Sfat Orăşenesc" în „Consiliul Municipal". în 
calitate de arhitect al oraşului funcţiona Alexandru Hristea Orăscu, în 
urma plecării lui Xavier Villacrosse în străinătate 3 ; în schimb o rudă a 
acestuia din urmă, Jules Villacrosse, tot arhitect, era numit la 22 august 
1848, prin decretul nr. 463 al locotenenţei domneşti, membru al Comisiei 
pentru lucrările publice 4• 

Atribuţiile Consiliului Municipal al Capitalei - în problemele poli
tice - urmau să fie mult lărgite. Astfel, din adresa nr. 4549 din 23 iulie 
a Ministerului Treburilor din Lăuntru adresată Consiliului Municipal 5, 

rezultă că i se înaintează „cîte JO exemplare din decretul Guvernului 
provisoriu no. 258 şi din instrucţiile pentru alegerea deputaţilor pentru 
constituanta obştească Adunare, ca din a lor coprindere pătrunzîndu-se 
de chipul acestei alegeri şi că, după art. al 14 al acelor condiţii, alegerea 
definitivă a deputaţilor orăşeni ai acestei Capitale are să se prezideze" 
de către prezidentul Consiliului. Pentru aceasta el era rugat ca să ia 
„din vreme trebuincioasele măsuri, ca această alegere să se săvîrşească 
în hotărîta zi întocmai după dispoziţiile acelor instructive hîrtii, cu toată 
liniştea şi buna orînduială, ce se cere neapărat la o asemenea serioasii 
Lucrare şi ca, după a ei săvîrşire" să se raporteze „numele aleşilor şi 
numărul voturilor ce a avut fie care". Şeful Poliţiei era dator „ca îndată 

1 Ibidem, voi. II, p. 502. 
2 Ibidem, voi. II, p. 743; III, p. 67, 303, 478, 611, 64-l, 666, 713; IV. p. 3, 171, 219 

380, 404, 607. 
3 Monitorul Romîn, I ( 1848), P. 23, coloana 11. 
4 Anul 1848 în Principatele Romine ... , voi. III, p. 397. 
5 Ibidem, voi. li, p. 690-691. 
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după savirşirea alegerii deputaţilor primari, ce este a se săvîrşi la 9 
avgust în fiecare despărţire de Comisie", să se trimită prezidentului 
Consiliului Municipal, „o listă desluşită de numele şi locuinţa lor". 

Se ştie că din pricina politicii capitularde a elementelor burgheze 
din guvernul provizoriu, înclinate spre compromis cu reacţiunea, alege
rile pentru Adunarea constituantă, mereu amînate, n-au mai avut Ioc, 
evenimentele precipitîndu-se ulterior şi ducînd la înăbuşirea revoluţiei. 

In ceea ce priveşte atribuţiile Consiliului Municipal în timpul revo
luţiei, ele au fost consemnate în adresa nr. 2849 din 13 august înaintată 
lv\inisterului Treburilor din Lăuntru 1, conţinînd o „prescurtare de atribu
ţiile fiecăreia secsii, care are un şef şi un ajutor de secsie şi pentru can
ţelarie o Registratură", acestea fiind „mesele lucrărilor Consiliului". 

Conţinutul acestui document, de o extremă importanţă, este următorul : 

lnscriere de îndatoririle ce privesc la fiecare Secsie, 
ce alcătuiesce Municipalitatea 

Secsia administrativă 

Art. 1. îndestularea locuitorilor Capitalei de art. de I-ia trebuinţă ale 
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hranei, cum : pîne, carne, lumînări, săpun şi altele. 
2. Strîngere a venitului acsisurilor şi al taxei vitelor. 
3. Idem al cărţilor de joc. 
4. Idem din închirierea pieţelor obştesci şi a prăvăliilor de la 

Michaiu Vodă. 
5. Idem de Ia măcelari, chiria locului tăerii vitelor. 
6. Idem zeciuiala capitaţiei. 
7. Idem din exportaţia vitelor mari, boi şi vaci, partea cuvenită 

Sfatului. 
8. Idem din producte. 
9. Idem prin Poliţie în socoteala lefii arşitectului ( !) oraşului. 

10. Idem din punerea peceţilor la măsuri. 
li. Idem din ştreafuri (=amenzi). 
12. Idem din extraordinare venituri. 
13. Idem din folosul cursului monezii. 
14. îngrijirea luminării oraşului prin felinare şi lampe. 
15. Capitaţia engherilor orînduiţi cu omorîtul cînilor în Capitală. 
16. Plata chiriei locului tăerii vitelor. 
17. Ştatul lefilor amploiaţilor. 
18. Plata condicilor acturilor ţivile. 
19. Pentru Teatrul Naţional şi unui repertorion. 
20. Subvenţia trupelor italiene şi romîne. 
21. Chiria locurilor bisericii lui Mavroghene 2

, pentru poposirea care
lor pe dînsele. 

1 Ibidem, voi. III, p. 413. 
2 Dincolo de capul Podului Mogoşoaiei, în apropierea grădinii Kisselev. 
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:!:l. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

Pentru udatul Podului Mogoşoaiei şi a şoselei Kiselef şi cură
ţitul uliţelor de noroiu. 
Pentru luminaţii la zile solenele ( !) . 
Ajutor pentru feţele scăpătate la faceri de caldarîmuri. 
rn socoteala lefilor peisagistului 1, însărcinatul cu înfrumuseţa
rea grădinii publice 2. 

Hrana arestanţilor de la închisoarea Poliţiei. 
In socoteala totalei ţineri a comenzii de foc 3. 

Embaticul locului m-rii Sf. Ioan vechiu, pe care sînt aşezate 
maşinile fîntînelor 4• 

Cumpărătoare de tîrnuri, lopeţi, şi altele, în trebuinţa comenzii 
udatului. 
Embaticul locului pe care s-au clădit magasiile de rescrvă. 
Pentru taxa şi orînduiala întocmită pentru plimbători. 
Trăsurile care sînt subt îngrijirea Sfatului pentru mosafirii 
străini, cu toate celelalte pregătiri ce se fac. 
Pentru ulicioarele şi locurile slobode ce se găsesc netrebuin
cioase şi se închid. 
Pentru necurăţeniile ce se aruncă în Dîmboviţă, pe uliţi şi locuri 
slobode, care vatămă sănătatea cetăţenilor. 
Revisuirea cassei cu bani a Sfatului pe fiecare lună. 
Pentru cercetarea stării copiilor sărmani, daţi în crescere pe 
la doici de către d. Ministru (al) Credinţei. 
Pentru măsurile luate şi întocmite asupra precupeţilor şi văra
rilor. 
Preţurile materialurilor de clădiri şi de meşteri, cum şi măsurile 
luate pentru cherestegii. 
Pentru îngrijirea lucrurilor de hrană ce sînt vătămătoare sănă
tăţii cetăţenilor. 

Secsia tecnică 

Art. I. îmbunătăţirea vadurilor sacagiilor. 
2. Aşternerea din nou cu piatră â uliţelor din Capitală. 
3. Ţinerea lor în bună stare. 
4. Ţinerea în bună stare a haznalelor şi alte şanţuri şi canaluri 

făcute pentru scurgerea apelor. 
5. Slobozirea bileturilor de clădiri. 
6. Idem de nivelaţie. 
7. Corespondenţa în pricini de clădiri, împrejmuiri şi alte atingă

toare de art. 7 din regulament 5, precum şi învelitori i alte me
remeturi, potrivit cu măsurile prescrise prin împărţirea oraşu
lui în trei ocoale. 

1 Karl Wilhelm Mayer. 
2 Grădina Cişmigiu. 
3 Adică a Corpului de pompieri. 
4 Care alimentau ctt apă fîntînile <le pe Şoseaua Kisselev şi Podul Mogoşoaiei. 
5 Este vorba de .Regulament pentru starea sănătăţii, inf rumuseţarea ,~i paza bunei 

orinduieli in Politia Bucureşti/or", elaborat de comisia întocmită de li(eneralul Kisselev 
la 1830. 
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8. Idem în pricini de clădiri pe marginea Dîmboviţei, atingătoare 
de art. 8 şi 9 din regulament 1, cum şi îngrijirea acestui rîu prin 
batere de taraci şi altele. 

9. Reparaţia sau facerea din nou a podurilor de peste apa Dîmbo
viţei în coprinsul Capitalei. 

10. Executarea art. 36 din regulament 2 pentru clădirile, ce se găsesc 
în stare proastă şi ameninţătoare de primejdie. 

11. Pentru încăperile de la barieri şi alte reparaţii ce se fac pe la 
încăperi publice. 

12. Pentru măsurile ce se păzesc asupra construcţiei povernelor de 
rachiu şi alte asemenea fabrici. 

13. Pentru obştescul plan al Capitalei, obşteasca nivelaţie şi întin
derea raionului de 200 stînj., ce s-a hotărît a rămînea slobodă 
împrejurul oraşului. 

14. Pentru măsurile ce se păzesc asupra lucrării şi dimensiei că
rămizii. 

15. Pentru rectificaţia uliţelor bîntuite de focul de la 23 martie 
( 1847), după planurile întărite de fostul Domn şi darea acturi
lor de stăpînire pe la proprietari, ale cărora locuri au luat pre
schimbare. 

16. Pentru împărţirea oraşului în 3 ocoale şi măsurile ce se păzesc 
asupra construcţiilor pentru fiecare ocol în parte. 

17. Pentru deschiderea de gropi de nisip în Capitală. 
18. Pentru măsurile ce se ieau pentru locurile obştesci şi maidanu

rile din oraş. 

Secsia finanţială (Cassieria) 

Art. 1. Primirea veniturilor anuale, ce cuprind 13 § în budgetul curgă
torului an. 
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2. Cheltuielile anuale după acelaşi budget în 23 de §§. 
3. Primirea sumelor de rămăşiţe ale anului din urmă, după soco

telile anuale. 
4. Răspunderea sumelor datoare ale Municipalităţii, după socote

lile anilor trecuţi. 
5. Contabilitatea pentru răspunderea sumelor în cumpărători de 

grîu la vreme de trebuinţă şi primirea lor înapoi de pe la brutari, 
după ce li se împarte grîul. 

6. Contabilitatea pentru răspunderea sumelor în cumpărătoare de 
seu şi primirea lor înapoi de la lumînărari, după ce li se împarte 
seul. 

7. Primirea şi răspunderea a oricărora alte sume s-ar ivi subt 
feluri de numiri după trebuinţă şi cari trebue a-şi lua lucrarea 
prin cassieria Consiliului. 

1 Idem. 
2 Idem. 
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8. Corespondenţa pentru toate acele de mai sus lucrări, după tre
buinţele ce se ivesc, asupra împlinirii banilor, precum şi la 
cele de la cheltuieli. 

9. Ţinerea contabilităţii a fiecăreia ramure de venit şi de cheltuieli 
în parte şi obşteasca socoteală, ce se dă pe fiecare an, pentru 
toate primirile şi răspunderile urmate. 

10. Primirea banilor în socoteala caldarîmurilor a feluri de uliţi 
din Capitală, ce se aştern din nou cu piatră. 

11. Primirea sumelor aflate rămăşiţă din caldarîmul săvîrşit pe 
mai multe uliţi în Capitală şi cari unele se trag de mai mulţi 
ani din urmă. 

12. Răspunderea sumelor către contraccii caldarîmurilor pentru 
înaintarea lucrărilor. 

13. Deslegarea contracciilor caldarîmurilor săvîrşite, după banii ce 
se pot împlini. 

14. Ţinerea corespondenţei pentru împlinirea sumelor de bani de pe 
la proprietari şi pentru cele ce să răspund, precum şi ţinerea con
tabilităţii pentru caldarîmul fiecăreia uliţi în parte 1• 

De asemenea, prin adresa şefului Vorniciei oraşului, Cezar Bolliac, 
nr. 2868 din 14 august înaintată Ministerului Treburilor din Lăuntru, se 
precizau şi atribuţiile cancelariei Vorniciei, alcătuită dintr-o „secsie de 
cinci mese". Cea dintîi era „masa presudsvii, la care se resalvează toate 
hîrtiile de subt-iscălitul şi unde se înfăţişează toate pricinile atingătoare 
de corporaţiile patentarilor, ale birnicilor şi altele, privitoare la atribuţiile 
acestei Vornicii; cea de a doua masă, a Secretarului, la care se lucrează 
toate hîrtiile ce intră în canţelaria Vorniciei, primirea şi răspunderea 
banilor ce se împlinesc de la familiile dajnice ale oraşului şi ţinerea con
tabilităţii acestora; cea de a treia a Ajutorului de secretar la care se 
urmează ţinerea jurnalului de hîrtiile intrate şi lucrate, precum şi a delelor 
canţelariei în fel uri de pricini; cea de a patra a reghistrurilor de hîrtiile 
ce intră şi es din canţelarie ; şi cea de al 5-lea ( ! ) a scriitorilor, unde se 
prescriu toate hîrtiile ce se lucrează în această canţelarie" 2• 

în sfîrşit la 26 august 1848, Şeful Poliţiei din Capitală, I. C. Bră
tianu înainta la rîndul său Ministerului Treburilor din Lăuntru organi
zarea' „Canţelariei Poliţiei C:apitalei" 3 cu atribuţiile pe secretari şi 
scriitori : 

„I. Secretarul Poliţiei cu trei scriitori este însărcinat cu lucrarea 
hîrtiilor atribuţiilor de mai jos: 

I. Aducerea la îndeplinire a judecătorescilor puneri la cale în pri-
cini politicesci şi comerţiale. 

2. înfiinţarea secfestrurilor. 
3. Tot fel ul de bătăi şi gîlcevuri. 
4. Feluri de împrejurări ce se întîmplă asupra închirierilor de case 

şi împlinirea chiriilor. 
5. împliniri de arenzi de moşii. 

1 Anul 1848 în Principatele Romîne, voi. III, p. 414-417. 
2 Ibidem, voi. III, p. 433-434. 
a Ibidem, voi. III, p. 693. 

43 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



44 

6. Pentru felurimi de pricini, ce se întîmplă între cei căsătoriţi 
pentru neunirea căsniciei şi zestre. 

7. împliniri de bani cu zapise şi fără zapise pînă la lei una mie. 
8. îndestularea acestei Capitale despre articolul pînii, al cărnii 

şi al lumînărilor de seu. 
9. Strejuirea de noapte. 

10. Privegherea cumpenelor şi a măsurilor. 
11. Taxa vitelor, a acsizurilor şi a cărţilor de joc. 
12. Pregătirea lemnelor de foc. 
13. Alegerea deputaţilor de mahalale. 
14. Alegerea mădularilor Sfatului orăşenesc. 
15. Alegerea obicinuitei obstescii şi extraordinarei Adunări. 
16. Feluri de pricini ce se întîmplă între ovrei asupra gabelei şi 

asupra havrelor. 
17. Iluminarea de noapte cu felinare. 
18. Revisuirea tutulor productelor ce se duc în oraş spre vînzare. 
19. Trimiterea a feluri de împricinaţi ce se cer de toate dregăto

rile judecătoresei şi administrative din tot Prinţipatul. 
20. Feluri de prigoniri ce se ivesc între meseriaşi şi calfele şi ucenicii 

lor şi între aceştia cu stăpînii lor. 
21. Pentru poprirea trecerii peste graniţă a lipitorilor. 
22. Feluri de pricini ce se ivesc între cei ce tocmesc felurimi de 

obiecte cu meseriaşii. 
23. Felurimi de împrejurări ce se ivesc între zidari şi dulgheri cu 

cei ce tocmesc a le face case, prăvălii şi altele. 
24. Arestuirea faliţilor. 
25. Darea ajutorului cerut de către consulaturi, spre a-şi aduce la 

îndeplinire hotărîrile lor. 
26. Catagrafiile ce se fac de rămasurile celor morţi după fel uri de 

cereri judecătoresei, administrative şi particulare. 
27. Felurimi de pretenţii ce se ivesc între desrobiţii ţigani cu pose

sorii lor. 
28. Felurimi de prigoniri ce se întîmplă între feluri de feţe, pentru 

nepaza moralului. 
29. Pentru recrutaţie. 
30. Intîmplătoarele focuri. 
31. Stîrpirea epidemicelor boale. 
32. Sciinţele ce se dau asupra statisticei. 
33. Tot felul de morţi grabnice după felurimi de întîmplări. 
34. Orînduirea tutulor slujbaşilor Poliţiei. 
35. Felurimi de porunci ce se dau în pricini poliţiencsci pe la 

hanuri, birturi, cîrciumi şi cafenele. 
36. Poprirea jucării cărţilor de noroc. 
37. Felurimi de împrejurări ce se ivesc asupra femeilor şi a bărba

ţilor ce voesc a se căsători, fără scirea părinţilor sau a rude
lor lor. 

38. Prigonirile ce se ivesc asupra birjarilor, cu păzirea de către 
dînşii a legiuitei taxe pentru preumblare. 

39. Prigonirile ce se ivesc între croitorii bărbătesci şi femeesci cu 
feluri de feţe, ce se tocmesc a le lucra haine. 
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40. Prigonirile ce se ivesc între stăpîni cu slugile lor asupra plăţii 
simbriei lor. 

41. Pentru ornorîrea cînilor. 
42. Pentru boala vitelor. 
43. Pentru cluburi si teatruri şi alte representaţii, ce se fac în 

public. · 
44. Pentru cei popriţi după feluri de împrejurări a nu eşi din Capi-

tală. 
45. Pentru prigonirile ce se ivesc între avocaţi cu epotisiarii lor. 
46. Pentru aducerea împricinaţilor la tribunalul poliţienesc. 
47. Pentru pricinile ce se trimit la acest tribunal. 
48. Pentru cei ce se sinucid. 
49. Pentru feluri de parade, ce se fac de către stăpînire în feluri de 

împrejurări. 
50. Pentru găsirea copiilor, ce se rătăcesc de pe la părinţii lor. 
51. Pentru găsirea lucrurilor ce se perd de către unii alţii. 
52. Pentru cercetarea femeilor publice, ce pătimesc de boala vene

rică şi trimiterea lor pe la spitaluri. 
53. Pentru prigonirile ce se ivesc între răzaşii proprietari, pentru 

călcări de pămînt. 
54. Pentru arestuirea a feluri de feţe, după cererile părţii adminis

trative şi judecătoresei. 
55. Pentru felurimi de publicaţii, după cererea prăţii judecătoresei 

şi administrative. 
56. Pentru mă5urile ce sînt luate asupra prafului de puşcă. 
57. Pentru măsurile ce sînt luate asupra fînului ce intră în politie. 
58. Pentru vitele de pripas. 
59. Pentru rîmători ce se preumblă prin politie. 
60. Pentru măsurile luate asupra slobozirii armelor. 
61. Pentru vătăşei de mahalale şi coşari. 
62. Pentru felurimi de cercetări tainice, ce se fac în feluri de împre

jurări, după punerile la cale ale Ministerului din Lăuntru, şi 
d-a dreptul şi de Poliţie. 

63. Pentru copiii ce se aruncă pe uli\e. 
64. Pentru bolnavii sărmani, ce se trimit la spitaluri. 
65. Pentru feluri de persoane, ce se trimit (în) surghiun. 
66. Pentru morţii sărmani, ce se îngroapă cu ajutorul stăpînirii. 
67. Lucrarea statornicirii Constituţiei cei nouă. 

Secretarul Poliţiei mai ţine şi cassieria Poliţiei şi a comenzii pom
pierilor, rămîind cassierul Poliţiei fără nici un atribut. 

II. Un scriitor din cinci, ce este legiuit a avea Poliţia, se îndeletni
cesce întru lucrarea hîrtiilor atingătoare de arestanţii căzuţi în vini cri
minale, corecţionale, poliţienesci, de datorii de bani, după punerile la 
cale judecătoresei şi poliţienesci şi alte felurimi de împrejurări. 

III. Cel de al cincilea scriitor, ce mai rămîne, este îndatorat iarăşi 
cu atribuţiile următoare : 

I. Pentru facerea clădirilor pe seama Statului. 
2. Dregerea şi înfiinţarea podurilor de peste apa Dîmboviţei. 
3. Pentru dărîmarea binalelor, ce se găsesc în proastă stare. 
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4. înfiinţarea caldarîmurilor i prefacerea şi reparaţia lor. 
5. Pentru tragerea de patru palme 1• 

6. Pentru binalele ce se clădesc în Capitală de particulari. 
7. Pentru reparaţia şi ţinerea în bunăstare a încăperilor de pe 

la barieri. 
8. Pentru curăţenia uliţelor de murdalîcuri şi în alte părţi. 
9. Pentru închiderea uliţelor, ce se găsesc netrebuincioase. 

10. Pentru gropile de nisip, ce se deschid în politie. 
11. Pentru închirierea caselor pe seama comisiilor de văpseli. 
12. Pentru şoselele şi balacurile, ce se fac în politie. 
13. Pentru năboirea apei Dîmboviţei şi tăierea gheţei de pe dînsa. 
14. Pentru povernele de rachiu, ce se fac în Capitală, după 

instrucţii. 
15. Pentru vadurile sacagiilor. 
16. Pentru locurile virane. 
17. Pentru curăţătorii de privăţi. 
18. Pentru împlinirea banilor, ce se sfeterisesc de către foncţionarii 

publici de pe la feluri de autorităţi. 
19. Pentru împlinirea banilor cassei Sfatului Municipal. 
20. Pentru veniturile şi cheltuielile Poliţiei. 
21. Pentru înfiinţarea cişmelelor. 
22. Pentru morile de pe apa Dîmboviţei. 
23. Pentru stîrpirea bălţii Cişmegiului. 
24. Pentru baterea taraşilor pe marginea Dîmboviţei. 
25. Pentru ajutorul ce se dă Vorniciei oraşului la împlinirea capi-

taţiei. 
26. Pentru raionul oraşului. 
27. Pentru facerea căsoaielor în cari străjuesc paznicii de noapte. 
28. Pentru împlinirea banilor taxei de înfăţişare şi ai mezatului. 
29. Pentru socotelile ce se cer de control. 
30. Pentru împlinirea banilor arenzii moşiilor mănăstiresci. 
31. Pentru ştrafurile ce se împlinesc după cererea Sfatului Muni-

ci pa I. 
32. Pentru înfiinţarea canalurilor de piatră. 
33. Pentru împlinirea banilor de progoane de poştie. 
34. Pentru clădirea Teatrului Naţional. 
35. Pentru grădina publică. 
36. Pentru locurile bănuite de comori. 
37. Pentru aşezarea tăbliţelor. 
38. Pentru cele atingătoare de îmbunătăţirea drumurilor din Prin

ţipat, precum şi a podurilor. 
39. Pentru caldarîmurile ce se fac prin capitalele judeţelor. 

Şeful mesei răvaşelor de drum, cu doi scriitori, are însărcinările 
acestea : 

I. Slobozirea răvaşelor, a paşporturilor şi a podorojniilor. 
2. Vizele ce se fac pe bileturile stăpînirii, ce se dau neguţătorilor 

turci, cînd intră în Prinţipat. 

1 De la uliţă, pentru clădiri. 
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3. Pentru strîngerea taxei paşporturilor, a bileturilor de drum, a vizelor 
şi trimiterea banilor la Vistierie. 

4. Sciinţele ce se dau de intraţi şi eşiţi. 
5. Ovreii ce vin din alte părţi şi se trec peste graniţă. 
6. Pentru sciinţele ce se dau pe toată săptămîna Consulatului rusesc 

de persoanele străine, ce intră în Capitală de prin alte staturi 
şi es. 

Ajutorul Secretarului este însărcinat cu ţinerea delelor atribuţiilor 
date în sarcina Secretarului şi părtaş la lucrare cu Secretarul. 

Osebit de aceşti amploiaţi cuprinşi în ştatul Politiei, adică : Secre
tarul, Ajutorul Secretarului, cinci scriitori, un reghistrator, Şeful mesii 
răvaşelor, doi scriitori ai acestei mese şi un tîlmaciu : 

Se mai află alţi şapte scriitori în Poliţie, plătindu-li-se leafă din eco
nomiile ce se fac cu scăderea din lefile unora din slujbaşii de pe la barieri 
şi alţii şi cari sînt împărţiţi în chipul următor: 2 scriitori sînt daţi 
adaos pe lîngă cel mai sus pomenit la lucrarea hîrtiilor atingătoare 
de arestanţi, nefiind prin putinţă a se curma lucrarea atribuţiilor lui 
numai cu un scriitor. 

I asemenea la Secretarul Poliţiei. 
I însărcinat cu primirea şi trecerea jălbilor în osebit reghistru şi 

lucrarea lor. 
1 la reghistrator. 
2 la lucrările înfrumuseţării oraşului. 
Acestea sînt în fiinţă întocmirile de astăzi ale canţelariei Politiei..." 1 

Acesta era, în timpul revoluţiei de la 1848, tabloul complet al atri-
buţiilor celor trei organe administrative de conducere a Capitalei : Con
siliul Municipal, Vornicia Oraşului şi Poliţia Capitalei. 

Din acest tablou reies mai lămurit şi legăturile ce le aveau cele 
trei organe în exercitarea funcţiilor deţinute, atribuţiile diferitelor servicii 
completîndu-se reciproc în respectivele sectoare de activitate (economic, 
politic, administrativ, edilitar-urbanistic ş.a.). 

Pentru îmbunătăţirea activităţii Consiliului Municipal şi modifi
carea datei alegerilor organelor municipale bucureştene, ce fusese fixată 
pînă atunci în luna octombrie, municipalitatea oraşului a înaintat pro
punerile sale Ministerului Treburilor din Lăuntru, prin adresa nr. 3096 din 
'.25 august 1848 2• 

Adresa are următorul conţinut : 

Dreptate, Frăţie, 

Domnule Ministre al Trebilor din Năuntru, 

Cu prilejul trimisei liste pe lîngă adresa acestui Consiliu cu nr. 2849, 
urmată notei domniei - voastre nr. 5304, după care s-a cerut o desluşită 
sciinţă de atributele fiecăreia Secţii, sau Masă ce alcătuiesce canţelaria 
acestui Sfat, trebuinţa cerea ca cu prezisa ocasie să dea Consiliul o mai 
întinsă sciinţă de trebuinţele ce simte Municipalitatea despre o stare mai 
bine organisată. „Cercarea este cel mai bun povăţuitor!" Pe acest temei 

1 Anul 1848 in Principatele Romine„„ voi. III, p. 693-698. 
2 Ibidem, voi. III, p. 669-670. 
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şi Consiliul, aflîndu-se înconjurat de toate amănuntele lucrării orăşenesci, 
chibzuind pe de o parte, lucrînd pe de alta, dar la cele mai multe împede
cîndu-se în continuaţia zelului ce are din pricina neînlesnirilor ce presen
tează chiar unele basuri (=scăderi) ale reglementului Sf atului Orăşe
nesc, îşi perde vremea scumpă a se desluşi prin deslegări sau a amîna 
orele şi zilele cu chibzuiri şi fără nici un resultat mai de multe ori. 

ln privirea dar datoriilor ce are Sfatul, ca la cîte socotesce de folos 
să le facă cunoscute stăpînirii, spre chibzuire şi aprobare, a luat slobo
zenie acum a desfăşura înaintea domniei-voastre defecta stare a unor 
principe pe cari pînă acum lucrează Consiliul. 

1-iu. Legiuirea cuprinde că membrii Sfatului să fie aleşi pe un an. 
Cercarea însă şi chiar o înţelegere sană cunoasce că cu orînduirea anuală, 
unui foncţionar, lucrarea este şi slabă şi sfioasă, precum nici progresiva 
îmbunătăţire a stării municipale nu poate avea resultatul cerut ; căci un 
foncţionar trebuiesce mai întîi să se orienteze în cercul postului încre
dinţat, ca după o matură deprindere să păşească repede în desvoltarea 
atributelor sale. 

2-lea. Nu este de tăgăduit că îndatoririle Sfatului sînt şi povăroase 
(=împovărătoare) şi supuse la o grea răspundere către obştea cetăţe
nilor. Alcătuirea lucrărilor Sf atului este zămislită cu opinia publică. O 
compunere aşa de însemnată în firea ei trebuie să fie dirijată şi de fonc
ţionari cari, osebit de alte calităţi cerute, să fie convinşi mai întîi însuşi 
ei de meritele lor, ca să poată representa obştea unei Capitale; să lucreze 
nepregetat numai în privinţa sacrelor datorii către public şi să-şi aţinteze 
vederea, nădejdile şi rodul ostenelelor în mulţumirea obştii şi în buna 
lor consciinţă. Asemenea foncţionari de calităţile şi simţemintele preîn
semnate se pot găsi într-o adunare de cetăţeni reînviaţi acum şi a cărora 
devisă este şi va fi : „Dumnezeu nu ne-a lăsat". Dar astfel de foncţionari, 
chemaţi fiind a îndeplini sacrele datorii ale Municipalităţii pe o vreme 
mai îndelungată, nu mai pot să gîndească nici să mai lucreze pentru sub
sistenţa casei lor. Prin urmare, Domnule Ministru, dreptatea şi firea 
pricinii cere ca să se dea ajutorinţele vieţuirii la asemenea amploiaţi, ce 
se vor chema a-şi consacra toate mijloacele în slujba publică. 

3-lea. Alegerile membrilor se fac în luna lui octomvrie, la o vreme 
<'- anului cînd intrarea în earnă impune noilor membri cele mai grele 
datorii, cerînd grabnice măsuri pentru îndestularea obştii, aprovizio
narea cu grîu pentru întîmpinarea anevoinţelor pe o vreme împotrivi
toare, îndestularea cu articolul cărnii şi a lumînărilor, precum şi con
tracturi în fel uri de pricini şi celelalte, cari intră în executare totodată 
cu orînduirea noilor membri, la al cărora zel se împotrivesce timpul, fără 
a se putea bucura de sporirea lucrării. 

Ca să se ridice dar aceste greutăţi, ar fi de mare folos ca alegerea 
Sfatului să se statornicească la o vreme mai lesnicioasă, primăvara sau 
vara, cînd rămîne destulă vreme aleşilor cetăţeni ca să se pregătească 
pentru cîte privesc a introduce o lesnicioasă îndestulare a oraşului pe 
vremea ernii. 

Acestea sînt observaţiile membrilor, cari acum alcătuiesc pe Sfatul 
orăşenesc, observaţii, domnule Ministru, sprijinite pe cercare şi lucrare 
din toate zil~le; şi după încrederea ce are în bunele şi nobilele disposiţii 
ale domniei-voastre, vi le supune chibzuirii, spre cele de cuviinţă. 
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Salutare şi frăţie, 

Consiliul Municipal: President, D. Poliza. Ştefanachi P. Theo
dosiu, Gr. Ipătescu, Hilel Manoah, Gheorghe I. Paschali. 

S ( ecretar) B. Nicolianu 

Rezoluţia Ministerului la această importantă adresă a fost doar de 
expediere a propunerilor înaintate „la Comisia Administrativă". 

Din nefericire, desfăşurarea evenimentelor şi înăbuşirea revoluţiei 
- care s-a produs după aproape trei săptămîni de la această însemnată 
iniţiativă a municipalităţii bucureştene - a împiedicat şi traducerea în 
\·iaţă a soluţiilor propuse. 

Activitatea organelor municipale bucureştene în timpul revoluţiei -
numai într-un scurt interval de timp de trei luni - cu toate greutăţile 
întimpinate din pricina lipsei de fonduri şi a directivelor contradictorii 
a cercurilor guvernante, a fost plină de dinamism şi de iniţiative pre
ţioase, în majoritate nerezolvate însă datorită înfrîngerii revoluţiei şi 
revenirii Ia putere a regimului reacţionar. 

Vom încerca să redăm acum - în linii generale - desfăşurarea 
vieţii municipale în Capitală în timpul revoluţiei burghezo-democratice 
de la 1848. 

Incă de Ia începutul revoluţiei viaţa oraşului a fost îngreunată de 
o epidemie de holeră care a bîntuit în Bucureşti şi în restul ţării timp 
de aproape două luni 1• 

Sub pretextul molimei, elemente reacţionare au încercat să dezor
ganizeze bunul mers al serviciilor administrative, părăsindu-şi nejusti
ficat slujbele şi plecînd din Bucureşti. Guvernul provizoriu a fost nevoit 
în mai multe rînduri să facă apel Ia cei fugiţi să vină şi să-şi reocupe 
posturile în Capitală 2• 

O problemă foarte importantă care a stat iarăşi tot timpul în 
atenţia organelor municipale a fost aceea a asigurării bunei aprovizio
nări a populaţiei Capitalei. Astfel, încă de Ia 3 iulie 1848, prin publicaţia 
148, prezidentul Sfatului, C. A. Creţulescu, permitea libera desfacere a 
pîinii şi cărnii în oraş nu numai de către corporaţiile brutarilor şi măce
larilor 3• 

Deoarece desfacerea pîinii se face cu unele greutăţi pe Ia brutăriile 
u i11 Bucureşti, Guvernul provizoriu s-a adresat la 6 iulie 1848 Maghis-

1 Aril. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1624/1848 (Epidemia holerei şi măsurile 
/1111te); !lnul 1848 în Principatele Romîne„., voi. li, p. 25, 33, 476. 

2 Ibidem, II, p. 476 (Decretul nr. 243 din 13 iulie 1848 al guvernului provizoriu). 
:i 111 publicaţie se arată : „Silindu-se Sfatul în tot chipul de a se putea vinde pînea 

~i carnea mai ieftină şi de calitate mai bună şi f.iindcă mulţi socotesc că asemenea între
prindere ;ir fi numai pe seama corporaţiilor brutarilor şi măcelarilor, n-au găsit alt mijloc 
dl'ril a d;1 î11 cunoscinţa obştei că slobod este fiecare a vinde jimblă, pîne şi carne, însă 
1·11 11HlalorirC' ca mai întîi să dea în scris că asemenea întreprinzători nu se vor lepăda in 
rnrs11I vrl·t11ii. ce se vor lega, nici nu vor vinde nici pînea, nici carnea mai scumpă şi mai 
jo., l;i r;ililale dccît competentele corporaţii„. Iar nevoind a ~ntreprinde, după împlinirea 
lt•r111t·1111hii zapisului lor, să reclame cu trei luni înaintea sorocului legăturii lor, că nu pot 
~a-~i 111;1i 111"1lll'ZC întreprinderea în viitor" (Ibidem, voi.li, p. 268). 

-4 -- \'011111111! ~ 
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tratului Capitalei, transmiţîndu-i doleanîele corporaţiilor brutarilor şi avi
zînd asupra îndatoririlor acestora : „ Văzîndu-se reclamaţia corporaţiei 
brutarilor.„ prin care cer a li se da pe la fiecare brutărie cite doi guardişti 
spre paza bunei orîndueli la uînzarea pînei, Guvernul spre răspuns scrie ... 
că gvardia naţională nefiind pînă acum deplin organisată, nu i se poate 
îndeplini cererea ce face şi că această cerere ar fi cu totul de prisos, 
dacă toţi brutarii ar scoate îndestulă pîine curată şi de ajuns, spra a nu 
mai fi silit nimenia a face îmbulzeală pe la unele brutării pentru cumpără
toarea pinii ce se plăteşte cu destul preţ şi se dobîndesce printr-o lungă 
adăstare şi stăruire de la asemenea brutării„. Maghistratul va binevoi a 
îngriji ca toţi brutarii să scoaţă pîne curată şi de ajuns şi să o împartă, 
de va fi cu putinţă, pe la mai multe locuri a se vinde, acum fiind mai cu ose
bire timpul a se dovedi buna credinţă şi dragoste către concentă
ţenii lor" 1• 

La 13 iulie 1848 Consiliul Municipal a luat măsuri ca magaziile 
oraşului să fie aprovizionate cu grîu şi făină, prevăzîndu-se o „înmulţire 
a populaţii, cu ocazia întîi a unei sărbători naţionale, prin convocarea 
de deputaţi din fiecare sat, şi pe urmă prin convocarea altor deputaţi 
pentru alegerea reprezentanţilor la Adunarea Constituantă" 2• 

Măsurile preconizate de Consiliul Municipal pentru aprovizionarea 
Capitalei lezează interesele unor particulari ; se iveşte la un moment dat 
chiar un mic incident între autorităţile orăşeneşti şi Ministerul din 

,,. Lăuntru, care a luat apărarea acestora, trecînd în mod nejustificat peste 
prerogativele şi autoritatea organelor municipale 3• 

La 27 august Consiliul Administrativ al Ţării Romîneşti, de comun 
acord cu membrii Consiliului Municipal al Capitalei, a decretat urmă
toarele măsuri privind fabricarea şi vînzarea pîinii în Bucureşti : 

„Art. I. Sloboda vînzare a acestor două articole 4 de către vericare 
şi cu ori-ce-preţ, fără condiţii, să-şi iea începerea de la 1-iu octomvrie. 
ca în cursul lui septemvrie să se poată îndeplini măsurile neapărate 

1 Ibidem, voi. li, p. 312. 
2 Arh. St. Buc., Interne diviziunea comunală, dos. 181/1847, fo. 398. 
3 Adresa nr. 3021 din 21 august 1848 a Consiliului Municipal către Ministerul din 

Lăuntru, în care se arată că „pentru toate enteresurile obştii orăşenilor Capitalii ... sînt 
intocmite maghistratur,ile ... ca să reprezenteze toate ale lor enteresuri şi să lucreze potrivit 
încrederii ce li s-au dat de <linşii. Dacă dar, d-le Ministru ... Consiliul socoteşte că ... nu a 
trebuit să aştepte reproşuri din parte-vă, nici a vă vedea că îmbrăţişaţi mijlocitele reclamaţii 
ale unui particular, spre paguba obştii al căria obraz aduce Consiliu. Paza tuturor măsu
rilor statornicite în raport cu cntercsurile obşteşti, Consiliul socoteşte că trebuie să aibă un 
echilibru adică a avea Consiliu ·în vedere că stăruirea pazii acelor măsuri şi inviolabilitatea 
enteresului obştesc ale căruia prinţipale articole sînt: pîinea, carnea şi luminările. Ce ar 
folosi obştea puindu-să în lucrare măsura luată pentru cherhanalele de luminări şi săpun, 
cînd nu ar mai găsi luminări cu inlesnire şi cînd preţul lor s-ar urca ? Cine ar cîştiga cu 
lipsa de luminări ce s-ar ivi şi cu o aşa de mare pagubă ce s-ar pricinui corporaţii lumînărari
lor cu poprirea lucrăI-ii cherhanalelor lor, în care stau mulţime de seuri ce nu să pot stră
muta şi cine ar asigura sumele de bani ce are Casa orăşenească a primi de la această 
corporaţie pentru seurile ce li s-au dat, dacă întoarx:erea lor va compromenta din paguba 
ce s-ar pricinui eorporaţii chiar de Consiliu? Pentru toate acestea, negreşit d-le ministru, 
că de la nimeni alt nu s-ar cere răspunderea, <lecit de la Consiliu, căruia i-a încredinţat 
obştea asigurarea îndestulării şi enteresurilor ei" (I. Cojocaru, Documente privitoare la 
economia Ţării Romineşti, voi. li, p. 950-951, nr. 744). 

4 Griu şi pîinc. 
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l(ezoluţia Consiliului Municipal din 13 iulie 1848 privind aprovizionarea 
cu griu şi făină a magaziilor din Capitală 
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pentru stăvilirea neajungerii şi a urcării preţurilor ce ar putea să aducă 
acest nou şi neobicinuit princip de îndestularea oraşului cu aceste arti
cole de întîia trebuinţă, iar pînă atunci să se îndestuleze oraşul tot cu 
corporaţia brutarilor, după preţurile cu cari s-a învoit acum Municipali
tatea cu dînşii şi anume, pînea cu parale 12 ocaua, şi jimbla cu parale 
optsprezece„. 

Art. 2. Toţi brutarii, în număr de 23, ce alcătuiesc astăzi această 
corporaţie, să fie îndatoraţi„. că„. vor ţinea îndestularea Capitalei cu 
toată îmbelşugarea, păstrînd fiecare brutar pentru totdeauna o reservă 
de la 10 pînă la 20 chile grîu, după a sa putere. 

Art. 3. Slobod va fi de a scoate şi a vinde pîne, de ori-ce calitate 
şi cu orice preţ şi oricare altul ar mai dori să facă în această întreprin
dere, fără a fi supus la niciun fel de condiţii îndatoritoare ... 

Art. 4. Consiliul municipal va cumpăra ... o cătăţime de la patru 
pînă la şase mii chile de grîu de întîia şi al doilea mînă„. şi cu cele mai 
scăzute preţuri ce va putea găsi, pe care îl va depune în magasia sa .. . 
şi să-l întrebuinţele în facere de pîne la brutăriile Municipalităţii .. . 
spre a putea stăvili ... răul cuget al antreprenorilor de a urca preţul peste 
măsură în paguba orăşenilor ... 

Art. 5. Fiind-că Consiliul Municipal, avînd acum lipsă de bani„ nu 
poate să întîmpine, cu din ale sale fonduri, cumpărătoarea acestei apro
visionări, de aceea se va lăsa în a lui disposiţie ... încă pe un an şi tot 
fără dobîndă, suma de 13.000 galbeni... ce i s-a dat cu împrumutare în 
anul trecut din cassa centrală prin Ministerul Credinţei... 

Art. 6. Spre a se putea dovedi adevăratul preţ cu care ar urma să 
se vîndă pînea şi jimbla... ca prin urmare să se poată restabili con
curenţa, de la care atîrnă poprirea urcării acestor preţuri după voinţa 
antreprenorilor ; Consiliul municipal va ţinea pe seamă-i trei sau patru 
brutării, la care să se lucreze şi să se vînză din amîndouă pomenitele 
articole„. 

Art. 7. Ca să se întinză mai mult profesia de brutar şi să se poată 
Inlesni lucrarea la brutăriile Municipalităţii, dl. ministru de Răsboi va 
da un numărd de 50 soldaţi cari deocamdată să se împarţă pe la toate 
brutăriile din Capitală, ca să lucreze şi să înveţe acest meşteşug, iar 
după deschiderea brutăriilor Municipalităţii, toţi acei soldaţi se vor chema 
la lucrarea de acolo„_ 

Art. 8. Consiliul Municipal va da articolelor al 2-lea şi al 3-lea ale 
acestui jurnal cei mai întinsă publicitate ... ca să se poată însciinţa orăşenii, 
că pe lîngă brutari, slobod este şi veri-care altul, fără excepţie, bărbaţi sau 
femei, să lucreze şi să vînză pîne în acest oraş, de orice calitate, cu 
orice preţ, în oricare parte a oraşului şi pe orice vreme va putea, prive
ghind a nu se aduce unor asemenea doritori vreo împiedicare la între
prinderea lor. 

Art. 9. Ministrul din Năuntru, prin circularele sale ... va îndemna 
pe săteni, pe proprietari şi arendaşii de moşii şi de mori, ca la hotărî
tele zile de Obor să aducă spre vînzare şi făină de grîu, cît s-o putea 
mai multă, silindu-se acel Minister ca să se introducă această urmare 
în cel mai mare grad, fiind de mare înlesnire şi folos, atît pentru aceia 
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ce ar voi să facă mici întreprinderi de brutării, cît şi pentru aceia ce 
ar găsi mai economic de a-şi face pînea trebuincioasă în casele lor" 1• 

Aceste importante măsuri nu şi-au putut găsi însă aplicarea prac
tică din pricina înăbuşirii revoluţiei. 

Se ştie că încă de la începutul anului 1848, inginerul francez 
Guilbert pr.opusese domnitorului Bibescu construirea unei mori cu vapori 
pentru măcinarea făinii necesară aprovizionării cu pîine a brutăriilor 
din Capitală. Proiectul fusese acceptat şi Sfatul Orăşenesc înaintase 
chiar suma de 1.500 galbeni pentru comandarea şi procurarea de la Paris 
a pieselor necesare construirii morii. Desigur că existenţa acestei insta
laţii industriale ar fi uşurat aprovizionarea Capitalei; dar o dată cu 
izbucnirea revoluţiei greutăţile financiare, deosebit de mari şi alte nevoi 
- mult mai urgente - ale guvernului provizoriu, precum şi bugetul defi
citar al Sfatului au împiedicat realizarea acestui important obiectiv. De 
aceea după evenimentele de la 11 iunie, Sfatul Orăşenesc s-a adresat 
noului titular al Departamentului din Lăuntru la 16 iunie prin adresa 
nr. 1928 cerînd restituirea sumei avansate 2• La 24 iunie, Nicolae Go
lescu, ministrul din Lăuntru, răspunde Sfatului prin adresa nr. 2667 că 
a dat dispoziţii doctorului Nicolae Piccolo, împuternicitul fostului guvern 
al Ţării Romîneşti la Paris cu procurarea pieselor necesare construirii 
morii cu aburi, să sisteze ori şi ce negocieri în privinţa achiziţionării 
„de maşini trebuincioase morii" 3, iar suma de 1.500 galbeni primită de 
Minister se va scădea „din cele date cu împrumutare din fondurile dru
murilor pe seama onorabilei Municipalităţi, în cumpărătoare de grîu şi 
seu spre asigurarea îndestulării oraşului" 4• 

Totuşi, apreciind avantajele pe care le-ar reprezenta funcţionarea 
unei mori cu vapori pentru uşurarea aprovizionării cu pîine a Capitalei, 

1 Arw/ 1848 în Principatele Romine ... , voi. III, p. 708-711. Greutăţile aprovizionării 
cu pîinc a Capitalei a obligat chiar Consiliul Municipal să dea la 1 sept. publicaţia nr. 
3280 prin care „vînzarea articolului pinii şi jimblei de la 1-iu a viitorului octomvrie, rămîne 
slobodă a se vinde de veri-cine şi cu orice preţ" urmînd ca doritorii să-şi pregătească griul 
sau făina trebuincioasă în cursul lunii septembrie (Ibidem, voi. IV, p. 156--157). 

2 Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, dos. 61/1848 (Delă pentru clădirea de 
mori cu vapori care va umbla vara şi iarna neîncetat), fo. 31. 

3 Adresa nr. 2687 /25 iUlllie 1848 din partea Ministerului Treburilor din Lăuntru către 
dr. Nicolae Piccolo, cerindu-i încetarea operaţiilor de achiziţionare a maşinilor pentru moara 
cu vapori, greutăţile guvernului provizoriu neputînd suporta atare cheltuieli în acel moment. 
(Ibidem, fo. 29) ; cererea este din nou repetată la 31 iulie prin adresa nr. 3052 (Ibidem, fo. 
43). Guvernul primeşte răspunsul lui Piccolo de la Plombieres expediat la 21 august/2 sept„ 
repetînd conţinutul altei scrisori din 26 iulie/5 aug. prin care acesta anunţa suspendarea 
comenzii maşinilor pentru moara cu aburi (Ibidem, fo. 49-49 v). 

4 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1578/1848, fo. 24. L'1 5 iulie 1848 Preziden
tul Sfatului Municipal cerea Ministrului din Lăuntru prin adresa 2161 şi acoperirea pagubei 
de 1200 lei, produsă la schimbarea banilor casieriei în galbeni {Arh. St. Buc„ Min. Lucr. 
Publ„ dos. 1578/1848, fo. 25) ; Ministerul a răspuns Municipalităţii la 15 iulie prin adresa 
2879 arătînd că cei 1500 galbeni au fost scăzuţi din datoria Municipalităţii către <linsul, însă 
nu poate acoperi paguba de 1200 lei produsă la efectuarea schimbului, propunînd a fi trecută 
în cheltuielile curente ale Casei Oraşului (Ibidem, fo. 27). Municipalitatea reveni din nou 
la 24 iulie prin adresa nr. 2498 arătînd că nu poate îngădui Casei sale o pagubă de 1200 lei, 
pretinzînd atunci restituirea celor 1500 de galbeni pentru a-i preschimba în lei, în suma 
cheltuită iniţial de Municipalitate (Ibidem, fo. 28). Răspunsul Ministerului prin adresa nr. 
3092 din 4 august curmă corespondenţa acestui subiect, indicîndu-se că Ministerul nu poate 
acoperi paguba celor 1200 lei pierduţi la prefacerea monedei de către Sfat, iar cei 1500 de 
galbeni fiind intraţi în Casa Ministerului au fost cheltuiţi şi nu mai pot fi restituiţi {Arh. 
St. Buc„ Ministerul Lucrărilor Publice, dos. 61/1848, fo. 47). 
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Ministerul Treburilor din Lăuntru s-a adresat la 30 august 18..t8 ingine
rului hidrotehnic Marsillon, reîntors de la Paris, motivînd abandonarea 
proiectului mecanicului Guilbert, adjunctul tehnicianului francez, din 
pricina preţului său prea costisitor şi cerîndu-i realizarea unui nou proiect, 
mai economic 1 •• Evenimentele din septembrie şi instalarea căimăcămiei 
reacţionare a lui Cantacuzino au împiedicat însă realizarea acestei ini
ţiative, părăsită ca atîtea altele în urma înăbuşirii revoluţiei. 

în ceea ce priveşte aprovizionarea cu carne a populaţiei, Consiliul 
Municipal a luat unele măsuri prin publicaţia nr. 3271 din 1 septembrie 
1848, care preciza că atunci „cind s-a propus întîiaşi dată ideia de a se 
lăsa slobodă tăierea cărnii, mare grijă se încuibase în inimile orăşenilor, 
temîndu-se să nu cerce lipsă simţitoare, sau să plătească acest arti~o! 
cu preţuri covirşitoare. Aceste bănuieli erau temeinice, pentru că şi 
lucrul era cu totul nou, dar experienţa de o lună a dovedit cu chip netă
găduit, că chibzuirea celor ce au propus această măsură a fost temeinică 
şi ne încuragează a crede că, de se va întinde şi la celelalte obicinuite, de 
întîia trebuinţă, precum vedem că se urmează cu orice fel de negoţ şi pre
ţurile vor fi potrivite şi calitatea mai bună; căci unde este concurenţă, 
acolo urmează a se sili să scoaţă product mai bun, ca să-l poată desface 
şi, prin urmare, a se folosi; iar cel împotrivă următor, mai ales la ase
menea articole, este sigur a perde şi osteneala şi capNalul şi, ceea ce 
este mai presus decît toate, reputaţia. Este cunoscut că preţul cărnii, pînă 
la sfirşitul /unei lui septemvrie ( !) 2, a fost de douăzeci şi opt parale ocaua. 
Acum, după noua orînduială ce s-a făcut, acest articol începuse a se vinde 
cu treizecişidouă, dar concurenţa n-a întîrziat, numai după vreo citeva 
zile, a face pe unii măcelari să vîndă carnea de vacă, foarte bună, iarăşi 
cu :.â:J şi 30 parale, după încredinţarea ce a luat Sfatul de la funcţionarii 
săi şi anume : 

Dima, starostea, în piaţa Ghica, pe„. par. 30 
Constantin Opodată în uliţa de pămînt pe ... par. 28 
Ioniţă Tremurici, în mah. Sf. Ştefan, pe„. par 28 

pentru care Municipalitatea a socotit de cuviinţă a face aceasta cunoscut 
tuturor cetăţenilor, spre sciinţă" 3• 

In ceea ce priveşte activitatea edilitar-urbanistică propriu zisă a 
organelor municipale în perioada celor trei luni de guvernare revoluţio
nară, ea s-a redus la unele măsuri şi iniţiative luate mai cu seamă în do
meniul aprovizionării cu apă potabilă, al canalizării, al iluminatului, al 
salubrităţii publice şi al pazei contra incendiilor şi mai puţin în acel al 
construcţiilor. 

Comisia lucrărilor publice - alcătuită din 5 membri - s-a reunit 
cu foarte mari greutăţi ; inginerul hidrotehnic francez Jean Marsillon 
este nevoit să se adreseze la 13 august Ministerului Treburilor din 
Lăuntru, cerînd completarea comisiei cu încă doi membri, dintre care un 

1 Ibidem, fo. 48. 
2 Greşit, probabil în loc de „august". 
3 Anul 1848 în Principatele Romîne„„ voi. IV, p. 155-156. 

54 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



arhitect 1 
; alegerea Ministerului s-a fixat iniţial la arhitectul Fildier 2, 

dar prin decretul nr. 463 al Locotenenţiei Domneşti din 22 august, comisia 
a fost completată cu arhitectul Jules Villacrosse 3• 

La 15 august 1848, Şeful Poliţiei Capitalei, I. C. Brătianu, prin 
adresa nr. 8115, arăta Consiliului Municipal că „trebuinţă avind supt 
iscălitul a cunoaşte cite uliţi mari, de mijloc şi mici să află în raionul 
Capitalii spre a să putea regula în lucrările sale". De aceea el „invită pe 
onorabilul Consiliu de a bine voi să-i dea această ştiinţă cît s-ar putea 
mai în grab fiind foarte trebuincioasă" 4 • La răspunsul Consiliului că 
Şeful Poliţiei se poate interesa mai temeinic despre aceasta la comisari, 
Brătianu revine prin adresa 8626 din 23 august, obiectînd Consiliului 
Municipal că „deşi prin adresul dumneavoastră cu no. 2987 arătaţi că 
această ştiinţă o putem lua de la comisiile respective, dar nu poate fi aşa 
sigure ( !) această ştiinţă ca de la dumneavoastră, căci planul tipo
grafic ( !) al cetăţii ( !) să află în păstrarea onorabilului Consiliu, iar 
nu la comisari" 5• 

Consiliul răspunde din nou Şefului Poliţiei prin adresa nr. 3136 din 
26 august, precizîndu-i „că nici prin plan nici prin alte forme uliţilc 
Capitalei nu au pînă acum nici un fel de nume cu deosebire, şi de aceea 
Consiliul a socotit şi socoteşte că ştiinţa de care aveţi trebuinţă, o puteţi 
mai bine lua prin comisiile vopselilor" 6• 

Din această corespondenţă - a cărei urmare nu o cunoaştem -
rezultă că la 1848 oraşul nu avea nici străzile cu denumirile fixate, iar 
cunoştinţele cele mai temeinice asupra topografiei diferitelor vopseli, le 
aveau mai degrabă comisarii decît Consiliul Municipal. Nu este mai puţin 
adevărat că autorităţile municipale deţineau încă de la 1846 planul dez
voltat al Capitalei, în 100 de planşe, alcătuit de maiorul Borroczyn şi 
colaboratorii săi, dar din motive pe care nu le putem determina, ală 
refuzat să-l pună la dispoziţia Şefului Poliţiei. 

Neajunsurile legate de lipsa de denumire a străzilor din Capitală, 
s-a încercat a fi remediate prin fixarea pe fiecare casă a unor tăbliţe con
ţinînd numărul curent, mahalaua şi ocolul cărora aparţinea casa. Aceste 
tăbliţe fuseseră comandate antreprenorului Efstaţie Anastasescu încă 
înainte de izbucnirea revoluţiei, dar tăbliţele confecţionate fuseseră res
pinse datorită slabei lor calităţi 7• De aceea la 17 iulie 1848 Ministrul 
Treburilor din Lăuntru, Nicolae Golescu, prin adresa nr. 1755 făcea 

1 Ibidem, voi. III, p. 400. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, voi. III, p. 597. 
4 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677 /1848 (Delă pentru împărţirea Capi-

talei în 5 culori), fo. 69. 
s Ibidem, fo. 71. 
6 Ibidem, fo. 72. 
7 Acest lucru nu l-a împiedicat însă pe Efstaţie Anastasescu să se plîngă la 5 august 

1848 Locotenenţei Domneşti, prin jalba înregistrată la nr. 772, protestînd împotriva desfa
cerii arbitrare (I) a contractului, întrucît el ar fi respectat toate clauzele, confecţionînd 
3200 tăbliţe pentru casele din vopseaua albastră, vopsindu-le de două ori care ar fi fost 
aprobate de trimisul fostului Sfat Orăşenesc, Nicolae Lahovari şi de meşteri nemţi. Pe motiv 
că forma tăbliţelor nu e potrivită şi trebuie schimbat modelul antreprenorul se plînge că 
acum se caută a fi lichidată lucrarea. Anastasescu cere însă continuare şi achitarea dreptu
rilor băneşti, precum şi „om de la Sfat" spre a-l însoţi şi îndruma la. fixarea tăbliţelor pe 
case. (Ibidem, fo. 61-61 v). 
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cunoscut Consiliului Municipal că „prin raportul domnilor arhitecţi 
Orescu şi Melic, încunoştiinţîndu-se Ministerul despre nepotrivita formă 
a tăbliţelor ce se fac pentru nomerotaţia oraşului, să invită prin aceasta 
Onorabilul Consiliu ca să facă numai decît cuvenita din parte-i punere 
la cale a înceta prezisa lucrare, numai plătindu-se şi din casa sa, nici un 
ban pentru acest sfîrşit, pînă după osăbită chibzuire ce este a să face", 
iar numai după aceea „să va întoarce Onorabilului Consiliu dezlegarea 
cuvenită" 1• 

Lucrarea fiind necorespunzătoare a rămas întreruptă în tot timpul 
guvernării revoluţionare, reluîndu-se mai tîrziu pe alte baze. 

în domeniul edilităţii publice, aprovizionarea cu apă potabilă a unei 
părţi a populaţiei din centrul Capitalei a continuat să se facă prin fîn
tînile acţionate prin maşinile instalate în bastimentul de lîngă Dîmboviţa 
în mahalaua Gorgani; şeful secţiei lucrărilor publice era autorizat de 
C. A. Rosetti, director al Departamentului Treburilor din Lăuntru, în 
august 1848, să elibereze 2564 lei în contul lefilor „impiegaţilor fîntînilor 
din Capitală„. după punerea la cale făcută şi raportu d. Gilbert meca
nicu" 2• După înăbuşirea revoluţiei, inginerul hidrotehnician Marsillon, 
plîngîndu-se Departamentului din Lăuntru la 16/28 septembrie 1848, că 
după ce „am săuîrşit o parte din lucrările fîntînelor, am îmbunătăţit stă
vilarele şanţurilor Dîmboviţii şi am făcut vreo cîteva alte lucrări foarte 
puţin însemnătoare„. astăzi nu mai am ce lucra, fiinţa mea aici este 
vătămătoare statului, toate îmi zic că a sosit minutul pentru a mă întoarce 
la ţara mea". El cere desfacerea contractului încheiat cu Statul şi o gra
tificaţie, reprezentînd leafa sa pe şase luni 3• Cererea sa este admisă. 
plătindu-i-se înainte de a pleca din ţară suma de 1200 franci, stipulaţi 
în contractul de angajare 4• 

In ceea ce priveşte iluminatul public, în timpul revoluţiei de la 1848, 
Capitala ajunsese să fie iluminată cu 850 felinare cu lumînări de seu, în 
afara celor cu lămpi, după cum rezultă dintr-o adresă înaintată la 13 iulie 
de Consiliul Municipal casieriei sale 5• 

Cu privire la canalizare, nu cunoaştem în această epocă decît o sin
gură iniţiativă luată de Municipalitate pentru astuparea şanţului Gîrliţii 
din mahalaua Antimului, în urma adresei nr. 1682 din 12 iulie 1848 a 

1 Ibidem, fo. 58. 
2 Sumele erau astfel repartizate: „d. Gilbert mecanicu 1500 lei ; Petre Martin, 

încălzitoru pompelor 300 lei; Ioan Pache, pe 31 zile cu 3 lei pe zi (93 lei) ; George Biegrad, 
pe 29 zile cu 4 lei pe zi ( 116 lei); Ion Ungureanu pe 29 zile cu 3 lei pe zi (87 lei); 
Costache pe 28 zile cu 31/2 lei pe zi (98 lei); Ioan Baroc pe 29 zile cu 3 lei pe zi (87 lei) ; 
Molnar lăcătuşu, pe 28 zile cu 7 lei pe zi ( 196 lei) şi Niţă Petre, pe 29 zile cu 3 lei pe zi 
(87 lei), cf. I. V. Cojo;:aru, Documente privitoare la economia Ţării Romîneşti, voi. II, p. 952, 
nr. 745. 

3 Ibidem, II, p. 953-954, nr. 747. 
4 Ibidem, 11, p. 955, nr. 748. 
5 „Pentru 39 felinare ce s-au adăugat pe lîngă 811 a cărora aprindere s-au început 

de la 1 ale trecutului mai şi pentru că urmează a ·primi contracciul luminaţii uliţilor lei 
585 plata aprinderii lor pe un trimestru socotită a patra parte din lei 60 cu care sînt însăr
cinaţi prin contract a primi de un felinar pe an. De aceea după cererea făcută prin hîrtia de 
Ia ... (loc alb) ale curgătoarei luni vei slobozi din paragraful nr. 1 al luminării suma de lei 
585 în moneda şi cursul tîrgului în primi·rea celui nou chezaş Sterie Constandin şi în fiinţa 
contracciilor de la care vei lua dovadă în condică după orînduială. 1848, iulie 13. Salutare şi 
frăţie ( I) Sfatul Municipal", cf. D. Leonid a şi N. Caranfil, Din istoricul instalaţiunilor 
tehnice ale Municipiului Bucureşti, voi. I, Buc„ 1935, p. 48. 
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Ministerului din Lăuntru privind grăbirea lucrărilor 1• Ministerul, ne
mulţumit de vechiul proiect de asanare, delegase pe inginerul hidroteh
nician Marsillon, pe Melic arhitectul Statului şi pe Alecu Orăscu arhi
tectul oraşului, cu redactarea unui nou proiect 2• Consiliul Municipal se 
plîngea însă Ministerului la 27 iulie prin adresa nr. 2524, că „prin nota 
dvs. de subt nr. 1682 faceţi cunoscut Consiliului că pentru dezbaterea 
proiectului de mai nainte întocmit, spre stîrpirea şanţului Girliţii şi a 
propunerilor d-lui Tile arhitectul impotriva acestui proiectu, aţi numit o 
Comisie de însemnaţi într-însa bărbaţi, poftindu-i ca, după înţelegerea 
ce vor lua cu Consiliul, spre a li se da trebuincioasele ştiinţe, să facă apoi 
cuvenita cercetare şi chibzuire, de atunci, domnule ministru, Consiliul nu 
vede nici un fel de mişcare din partea orînduitei comisii, şi, fiindcă vremea 
favorabilă a lucrării s-a scurtat ; iar către aceasta contraccii asupra 
cărora sînt rămase prin liţitaţii părţile de lucrări destinate prin cel de mai 
nainte proiectu, reclamă darea voii de începere, Consiliul are onoarea 
a vă ruga ca să binevoiţi de a repeta cuviinciosul îndemnu domnilor arhi
tecţi ce alcătuiesc comisia întocmită de dumneavoastă, spre a grăbi cu
venita îndeletnicire-i asupra prezisei chibzuiri" 3• Din nefericire, comisia 
orînduită nu şi-a prezentat la timp observaţiile, iar lucrarea a fost cu 
totul întîrziată obligînd Sfatul - după sfîrşitul revoluţiei - să reia pro
blema printr-o îndelungată şi chinuitoare corespondenţă cu autorităţile, 
spre a obţine aprobările de rigoare 4• 

Pentru asigurarea salubrităţii oraşului, Şeful Poliţiei, I. C. Bră
tianu, a adresat un apel public locuitorilor Capitalei, în august 1848, în 
care arăta că „Poliţia ... n-a lipsit de a se gîndi şi la curăţenia oraşului, 
de la care atîrnă nu numai păstrarea hainelor, mobilelor şi echipagiurilor, 
ba încă chiar şi a sănătăţii dumneavoastră. Bată pentru ce Poliţia a rugat 
şi îşi mai repetează acuma rugăciunea, ca să puneţi în toate zilele înainte 
de 8 ceasuri dimineaţa, de a mătura înaintea locuinţei dumneavoastră şi 
de a vă prevesti, că unde nu va găsi măturat, Poliţia va pune oamenii săi 
de-a mătura, pentru care stăpînul casei va fi silit de a plăti o jumătate 
de sf anţih" 5• 

în ceea ce priveşte măsurile care au fost luate pentru prevenirea 
incendiilor - cel mai periculos flagel dintre cele ce ameninţau perpetuu 
oraşul - tot Şeful Poliţiei făcea atenţi pe locuitorii Capitalei la 20 august 
1848 : „ ... că uscăciunea este foarte mare şi o scînteie este destul ca să dea 
foc Bucurescilor, de aceea toţi cetăţenii sînt rugaţi de a nu mai fuma pe 
uliţă" 6• 

De asemenea la 6 septembrie 1848, directorul Departamentului Tre
burilor din Lăuntru, C. A. Rosetti, adresîndu-se Locotenenţei Domneşti în 
această problemă prin adresa nr. 6378, arăta că „una din simptomele 
barbariei este de a fi totdeauna şi în toate supuşi primejdiilor; şi poate 

1 Arh. St. Buc., Min. Lucrărilor Publice, dos. 45/1847, fo. 21. 
2 Ibidem, fo. 20, 23 (Adresele Ministerului nr. 1689 din 12 iulie 1848 şi nr. 1815 din 

30 iulie 1848). 
3 Ibidem, fo. 22. 
4 Adresele Sfatului către Departamentul din Lăuntru nr. 3926 din 7 octombrie 1848, 

nr. 4494 din 31 oct. 1848, nr. 2122 din 29 august 1849, ş. a. (Ibidem, fo. 24, 38, 45). 
5 Anul 1848 în Principatele Romîne ... , voi. III, p. 446. 
6 Ibidem, voi. III, p. 574. 
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că aceasta a fost pricina că fostul Guvern nu numai că nu a voit să asi
gureze casele publice împotriva focului, ci încă a făcut şi toate piedicile 
asociaţiei contra incendiei, numită „ Globul" din Londra, care este un an 
acum de cînd îşi are agentul ei şi a început lucrările sale". 

Rosetti era de părere „ca să se asigureze îndată toate casele publice, 
atît pentru interesul Statului, cît şi pentru pilda ce este dator a da, ca să 
lumineze pe cei ce încă nu simt folosul ce aduce această asigurare" 1. 

în pe~ioada guvernării revoluţionare, posibilităţile dotării Capitalei 
cu noi construcţii au fost foarte limitate. Au fost aduse mai mult modeste 
reparaţii unor clădiri publice şi cîteva amenajamente fostei grădini de Ia 
Filaret, devenită Cîmpia Libertăţii. 

Prin adresa nr. 1417 din 25 august 1848 a generalului Teii, Şeful 
oştirii, către Ministerul Treburilor din Lăuntru s-a cerut efectuarea re
paraţiilor necesare la odăile fostului palat domnesc de pe Podul Mogo
şoaiei unde erau adăpostite „gradurile muzicii Statului" 2• 

Ministerul răspunde afirmativ generalului Teii prin adresa din 28 
august 1848, anunţînd că a dat dispoziţii executorului Curţii administra
tive, Hristache Orăscu, să întocmească devizul 3• Acesta înaintează Mi
nisterului prin adresa nr. 33 din 29 august 1848 un deviz în valoare de 
302 lei 4, aprobat de Sfatul Administrativ prin jurnalul încheiat la 30 
august 5 ; în urma evenimentelor din septembrie, o constatare făcută la 
fostul palat domnesc la 23 septembrie, preciza că au fost sparte 197 
de geamuri 6• 

La 28 iulie 1848, prin adresa nr. 4801, Ministerul din Lăuntru s-a 
adresat Prezidentului Municipalităţii Capitalei, D. Polizu, aducîndu-i la 
cunoştinţă cererea făcută de Locotenenţa Domnească prin decretul nr. 371 
pentru ca prin arhitectul Municipalităţii „să să înfiinţeze în Cîmpul Liber
tăţii o tribună şi cîteva mese" destinate oratorilor politici 7

• Consiliul Mu
nicipal s-a adresat de îndată la 30 iulie, arhitectului Al Orăscu pentru 
executarea celor cerute 8• La 31 iulie, Al. Orăscu a prezentat un raport 
Municipalităţii, comunicîndu-i că pentru executarea lucrării era necesară 
suma de 60 de galbeni 9 ; Prezidentul Consiliului Municipal a acceptat 

1 I. Cojocaru, op. cit .• II, p. 952-~53, nr. 746. 
2 Aceste modeste reparaţii prevedeau printre altele dregerea a 3 sol:)e cu uşile şi 

capacele lor, a unui cotlon pentru gătit bucatele ş. a., cf. Arh. St. Buc., Min. Lucr. Publ .. 
dos. 55/1845, fo. 298. 

3 Ibidem. fo. 300. 
4 Cuprinzînd următoareie cheltuieli : 27 lei - 3 uşi de sobe; 21 lei - 3 capace de 

sobe; 55 lei - 3 sobe de reparat; o vatră boltită cu coşul ei şi cotloane pentru a sluji de 
cuhnie cu tot materialu şi lucru - 120 lei ; o broască şi zăvoarele uşii - 65; 4 geamuri 
- 14 lei (Ibidem. fo. 301). 

5 Ibidem, fo. 317. 
6 Ibidem. fa. 319 (Adresa lui Hristea Orăscu executorul curţii administrative către 

Departamentul din Lăuntru). 
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7 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1605/1848, fa. 1. 
8 Ibidem, fo. 2. 
9 Ibidem, fa. 6. 
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devizul întocmit de Orăscu, încuviintîndu-1 ca împreună cu Hilel i\'\a
noah, membru al Consiliului 1, să cumpere materiale trebuincioase, iar 
după săvîrşirea lucrării să dea amîndoi listă sub iscălitură, de cheltuie-

Alexandru Orăscu, arhitect şef al Capitalei in timpul revoluţiei de la 1848. 

1 Adresa Consiliului Municipal nr. 2608 din 31 iulie 1848 către Hilel Manoah, în
ştiinţindu-1 de însărcinarea primită (Ibidem, fo. 9). 
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Stal.ul de plată al muncitorilor ce au lucrat la tribuna de pe Cimpia Libertăţii, 

întocmit de arhitectul Alexandru Ordscu 
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lile făcute 1• La 1 septembrie „tribuna pentru orator şi mesele pentru a 
iscăli pe dînsele moţiuni şi hotărîri adoptate de majoritate" au fost 
terminate, costu Ilar ridicîndu-se la un total de 4107,9 lei 2 ; se cere însă 
totodată intervenţia Şefului Poliţiei „spre a opri norodul" la adunări „să 
se urce în tribună sau pe mese". 

După cum se poate constata, activitatea edilitară a Consiliului 
Municipal în perioada revoluţiei de la 1848 a fost destul de modestă, 
aceasta nu numai din pricina fondurilor băneşti excesiv de modeste dar 
şi din cauza neducerii pînă la capăt a unor iniţiative care ar fi adus 
rezultate importante. 

Oraşul se înfăţişa încă. în ansamblul lui destul de primitiv în 
această epocă, după cum îl descrie un călător străin, căpitanul francez -
Sabatier. Acesta fusese trimis în vara anului 1848 de către generalul 
Georges Aupick, ambasadorul francez de la Constantinopol, împreună 
cu ofiţerul Dessaint, în Ţara Romînească, într-o călătorie informativă. 
Intre 18 şi 25 august 1848, cei doi ofiţeri francezi au fost puşi în legă
tură de către consulul Franţei, Hory, cu membrii guvernului revolu
ţionar şi cu reprezentanţii de seamă ai vieţii publice şi cu agenţii diplo
matici străini 3• 

1 Ibidem, fo. 6. La 31 iulie, prin adresa 2606, Consiliul Municipal dădea dispoziţii 
casierului Municipalităţii pentru „slobozirea a 1800 lei arhitectonului Orescu" (Ibidem, 
fo. 7). Jn urma ivirii unui surplus de nevoi, arh. Orăscu a înaintat la 24 aug. un nou 
raport, sub nr. 2317, către Municipalitate, reclamînd un supliment de 1600 lei (Ibidem, 
fo. 14), care i s-au acordat prin adresa nr. 3079 din 24 aug. a Consiliului Municipal 
(Ibidem, fo. 15), eliberaţi de casierie (Ibidem, fo. 16, 22-23). 

2 La 1 sept. 1848, arh. Orăscu înainta Municipalităţii prin raportul de sub nr. 2456, 
lista cheltuielilor făcute pînă atunci : 

Lemnăria trebuincioasă No. 1-2, ţine suma de 

Doă stendar<le cu lemnăria şi zugrăvitul lor No 3 
Lucrul dulgherii şi ciopliturii No 4 ţine 
Zugrăvitul tribunii şi meselor trebuincioase No. 5 
Jnălţatul surfeţii locului împrejurul tribunii 
Jn trebuinţa birjii pentru vizitarea lucrării 

Lei 
576 
568 
168 

1951 
579 
101 
160 

4107 
Primiţi sînt prin ordinul nr. 2607 şi 3079 . 3400 

par( ale) 
30 
27 

Rămine a să mai răspunde spre răzuire suma 707 9 
Din care cherestegiului Tănase Dobrovici . . ;343 27 
şi d. Hermann pentru lucrătorii dulgheri . . . . . . . . . . . 358 22 
Prezidentul Consiliului Municipal a aprobat lista cheltuielilor (ibidem,· fo. 24; lista e 
publicată parţial şi în Anul 1848 in Principatele Romine ... , voi. IV, p. 218-219). adresîndu-se 
casieriei la 6 sept., prin ordinul nr. 3347, să se plătească restanţa cuvenită (Arh. St. Buc., 
Municipiu/ Bucureşti, dos., 1605/1848, fo. 27). Ca acte ustificative arh. Orăs.c11 a înaintat 
devizul alcătuit pentru cheresteaua luată de juplnul Tănase Dobrovici la „trebuinţa tribunii 
ce să face la Cimpul Libertăţii" din 1 aug., .în valoare de 576 lei şi 30 parale (lista amă
nunţită: cuie, scînduri, scoabe etc.), (/bid. fo. 25-25 v, 32), precum ş.i statul de plată al 
n:uncitorilor dulgheri, primul stat de plată muncitoresc în Bucureşti, conţinînd numele lor şi 
zilele lucrate pentru ridicarea tribunei din Cîmpul Libertăţii (plata muncitorilor s-a făcut cu 
c!te 2,12 lei, 6 lei, 6,30 lei, 7 lei, 7,20 lei, 9 lei şi 12 lei pe zi, în funcţie de calificarea avută 
ş1 munca prestată (Ibidem, fo. 32 v). Consiliul Munidpal s-a adresat apoi la 6 sept. 1848, 
sub nr. 3348 Ministerului din Lăuntru, cerind acoperire pentru suma de 4107,9 lei cheltuiţi 

"din Casa Oraşului (Ibidem, fo. 28 ). 
3 Anul 1848 în Principatele Romine ... , voi. II, p. 423; Vasile Lungu, Un raport 

francez despre Ţările Romine la 1848 în Anuarul Gimnaziului Alexandru cel Bun pe anii 
1923-1936, p. 1-32. 
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Iată imaginea pe care şi-a făurit-o Sabatier despre Capitala noastră: 
„Bukarest... 100.000 locuitori... Oraşul este străbătut de un rîu vijelios 
Dîmboviţa, care curge din Carpaţi spre Dunăre, aproape de La nord La 
sud. Albia sa nu este închisă între maluri, iar în timpul verii formează 
deseori bălţi foarte vătămătoare sănătăţii. Se observă cu păreri de rău 
lipsa unor mari lucrări de folos obştesc în această Capitală a Ţării Romî
neşti, care prezintă totuşi strălucirea marilor metropole. Cuprinde un mare 
număr de biserici (aproape 300), clădiri frumoase etc .... dar numai cîteva 
străzi sînt pavate şi luminate, pe cînd mahalalele care acoperă cea mai mare 
parte a suprafeţii sale sînt alcătuite din adevărate cocioabe, despărţite 
prin maidane şi legîndu-se între ele numai prin drumuri prefăcute în pri
mejdioase mocirle La cea mai mică ploaie" 1• 

Dar lipsa posibilităţilor Consiliului Municipal de a elabora lucrări 
edilitare majore în Capitală nu s-a datorat numai absenţei mijloacelor ma
teriale laborioase, ci şi dispoziţiilor primite din partea guvernului provi
zoriu, apoi a Locotenenţei Domneşti, de a cheltui sume importante de bani 
- care în mod firesc şi-ar fi găsit o altă întrebuinţare -- pentru primirea 
şi adăpostirea diferiţilor dregători otomani trimişi de Poartă în vara anu· 
lui 1848 la Bucureşti. Iluziile elementelor burgheze şovăielnice şi capitu· 
Jarde din rîndurile guvernanţilor de la 1848 că o primire fastuoasă acor
dată dregătorilor turci şi o atitudine slugarnică faţă de aceştia, ar pre
dispune Poarta în favoarea regimului revoluţionar, spulberate cu toată 
cruzimea în decursul sîngeroaselor evenimente din septembrie, au îm
povărat din greu casieria Municipalităţii bucureştene, care a irosit astfel 
zadarnic însemnate sume de bani pentru găzduirea şi distracţia funcţio
narilor otomani. O analiză succintă a cheltuielilor făcute cu ocazia pri
mirii acestora la Bucureşti, nu face decît să adauge încă o vină politicii 
şubrede şi capitularde a lui I. Heliade Rădulescu, Christian Tel, I. C. 
Brătianu şi a sprijinitorilor lor. 

Astfel încă de la 20 iunie, la numai cîteva zile după izbucnirea 
revoluţiei şi după jurămîntul depus de popor pe Constituţie la Cîmpul 
Libertăţii, Ministerul Treburilor clin Lăuntru se grăbeşte să scrie Sfatu
lui Orăşenesc al Capitalei prin adresa nr. 3300 despre „grabnica pregă
tire a locaşului, unde urmează a se găzdui Excelenţa Sa", (Taalat 
Effendi, trimisul Porţii) „precum şi pentru toate cele de trebuinţă 
pentru masă" (!) ; se cerea de asemenea să se puie la dispoziţia lui 
C. A. Rosetti, însărcinat pentru primirea demnitarului turc, careta Sfa
tului şi căruţe 2• 

Prin adresa nr. 2130 din 2 iulie 1848, Sfatul Orăşenesc nu întîrzia 
însă să arate Ministerului Treburilor din Lăuntru că „maghistratul, puind 
îndată La cale prin unul din membrii săi, anume d. Michail Bîţcoveanu, 
pregătirea celor trebuincioase pentru găzduire, dejun, prînz, cină şi bufet 
Excelenţei Sale Talaat efendi Comisarul /(naltei) Porţi, trimis cu trebi 
ale acestui Prinţipat, care a sosit în Capitală la 24 ale trecutului mai s-a 

1 Elvira Georgescu, Un memoire inedit sur Ies Principautes Danubiennes au XIX-e 
siecle în Revue hist. du sud-est europeen, XIV (1937), nr. 4-6 (avril-juin), p. 125-126, „ 
ap. P. I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călători străini, voi. III, p. 535 (în mss). 

2 Anul 1848 in Principatele Romîne ... , voi. I, p. 685. M.ai vezi şi Arh. St. Buc., 
lrlunicipiul Bucureşti, dos. 1604/1848. (Pregătirea conacului lui Talaat efendi comisarul 
Porţii). 
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cheltuit din casa orăşenească lei 18.471 şi 38 parale", reclamînd acum 
neîntîrziat zişii bani, fiind casa Maghistratului întrebuinţată spre întîm
pinarea cheltuielilor ce fără încetare face pe fiecare zi, după neapăratele 
trebuinţe ce se ivesc" 1

• Jn felul acesta guvernul era perfect pus la curent 
că toţi banii cheltuiţi pentru primirea dregătorilor turci grevau în mod 
supărător Casa Sfatului, ce nu putea acoperi astfel nevoi mai urgente 
şi mai folositoare colectivităţii. In dorinţa deşartă de a fi pe placul func-

Anunţarea Constituţiei la Bucureşti în 1848 (stampă germană contemporană) 

ţionarilor turci, neţinînd seama de interesele populaţiei şi ale municipa
lităţii, Ministerul Treburilor din Lăuntru se adresă din nou Sfatului Mu
nicipal la 9 iulie 1848 făcîndu-i cunoscut că „pentru conacul (găzduirea) 
Excelenţei Sale Suleiman paşa s-a hotărît la palatul domnesc de lingă 
Mitropolie (palatul Bibescu) 2 ; acolo dar urmînd a se pregăti şi cele de 

1 Anul 1848 în Principatele Romine ... , voi. II, p. 241-242. 
2 Cu toate obiecţiunile înaintate autorităţilor de George Hill îngrijitorul palatului 

fostului domnitor Gheorghe Bibescu, de a pregăti încăperile clădirii, cit şi careta de paradă 
cu 6 cai din grajdul Curţii pentru Suleiman paşa, hotă~îrea Guvernului a rămas aceeaşi 
(Ibidem, III, p. 67). 
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trebuinţă pentru ale mîncării şi ale meselor, se recomandă pentru toate 
acestea ca îngrijitor pe Michalache Abdulaid" 1• Sfatul Municipal, prin 
răspunsul său de sub u. 2234 din 9 iulie, arăta că Abdulaid „pentru 
îndestularea celor de trebuinţă ale mîncării, birjei şi celelalte privitoare 
spre mulţumirea Excelenţei Sale Soleiman paşa, ce este a sosi în Capi
tală", a cerut un preţ de 35 galbeni pe zi, sumă pe care nu i-o poate acorda, 

Sosirea lui Suleiman paşa la Giurgiu la 19 iulie 1848. 
(După o gravură germană contemporanâ ). 

avînd în vedere că pentru Talaat efendi se cheltuiseră numai 20 galbeni 
pe zi 2• 

Ca şi cum cheltuielile pentru întreţinerea paşei nu ar fi fost sufi
ciente, Ministerul Treburilor din Lăuntru a hotărît şi un program costi
sitor privind „primirea în Capitală a Excelenţelor Lor Suleiman paşa şi 
Talaat efendi, comisarii !naltei Porţi", după următorul ceremonial: 

1. Un arc de triumf la bariera pe unde vor intra şi altul la palatul 
de la Mitropolie. 

2. O muzică la palat şi alta la arc. 
3. Constituţia tipărită pe materie de mătase presentată de 12 fete 

şi 12 băieţi în costumul naţional ţărănesc. 
4. Maghistratul va ieşi înainte cu pîine şi sare. 
5. Asemenea Vornicia Oraşului şi Poliţia, cu corporaţiile, cu stea

gurile lor şi cu clerul. 

1 Ibidem, II, p. 362. 
2 Ibidem. 
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6. Asem:nea şeful gvardii naţionale cu un batalion bine ales. 
7. Un escadron cu careta de paradă, care va fi însoţită de Ministrul 

de ţeremonie. 
8. La Palat se va aşeza gardă de cinste ; se va afla Şeful Oştirii 

cu Stabul şi Guvernul provizoriu cu miniştrii. 
9. La uşa palatului se va aşeza un steag romînesc şi unul turcesc. 

asemenea alte 2 la conacul d. Talaat efendi. 
10. Jn seara aceea se vor ilumina casele publice şi cele particu

lare, acestea din urmă prin îndemnare" 1• 

Sfatul Municipal urma să răspundă direct de îndeplinirea artico
lelor 3, 4, 9 şi 1 O din programul de ceremonial ; „cît pentru banii ce va 
cheltui Sfatul ... va da apoi sub-iscălitului (Nicolae Golescu) socoteală, 
spre a se hotărî a lor slobozire" 2. 

Pentru confecţionarea arcului de triumf. Ministerul se adresa sub 
nr. 4629 la 11 iulie 1848 Sfatului Municipal recomandîndu-i ca „din 
materialul de lemn ce se află în păstrarea acelui Sfat, rămas din arcu
rile de triumf şi din luminaţiile săvîrşite la venirea aici a Prinţului 
Sturdza, Sfatul va da îndată în primirea d-lui Rosental partea ce va 
alege pentru săvîrşirea unui asemenea arc, cu care s-a însărcinat în 
onoarea Comisarilor /naltei Porţi" 3• Decoraţiile arcului aveau să fie 
confecţionate de pictorul Rosenthal, dar cu săvîrşirea efectivă a arcului 
a fost însărcinat Melic „arhitectonul Statului", după devizul estimativ 
cheltuielile urmînd a se ridica la 9000 lei 4• 

Sfatul Municipal răspundea Ministerului Treburilor din Lăuntru 
prin adresa nr. 2347 din 13 iulie, arătînd că pentru arcul de triumf „parte 
din acele materialuri de lemne au fost luate cu împrumutare, care s-au 
şi înapoiat, iar cele cumpărate de Sfat s-au vîndut încă de atunci şi preţul 
lor s-a întors în Casa oraşului 5 ; de aceea Ministerul înştiinţă Vornicia 
Oraşului Bucureşti la 13 iulie sub nr. 4165, să poruncească „maimarbaşii 
de aici să dea d-lui Melic arşitectonului vreo 40 de dulgheri" pentru con
fecţionarea arcului de triumf 6 • 

Pe lîngă acestea, Ministerul mai face cunoscut Sf atului prin adresa 
nr. 4170 din 13 iulie, că „domnii Montrezor şi Jscovescu, însărcinaţi fiind 
cu decoraţia sălei teatrului pentru extraordinara reprezentaţie ce este a 
se da în onoarea Excelenţei Sale Suleiman paşa, este poftit acel Sfat ... să 
dea în primirea ... numiţilor 50 galbeni împărăteşti pentru care vor da 
socoteală" 7, iar la 14 iulie, prin adresa nr. 4182, pretinde „ca la venirea 
Măriei Sale Suliman paşa, aici în Capitală, să se înlumineze seara toate 
încăperile publice", Sf atul urmînd „să facă pregătirea pentru o luminaţie 
mai pompoasă şi mai cu seamă la palatul fostului domn Bibescu" 8• 
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1 Ibidem, II, p. 363. 
2 Ibidem, II, p. 363. 
3 Ibidem, II, p. 398. 
4 Ibidem, II, p. 425. 
5 Ibidem, II, p. 492-493. 
6 Ibidem, II, p. 493. 
7 Ibidem, I I, p. 494. 
8 Ibidem, II, p. 507. 
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Noile pretenţii ale guvernului de iluminare a oraşului, trebuiau să 
fie acoperite tot din Casa oraşului, ce urma să cumpere 1300 brazi de la 
administratia judeţelor Dîmboviţa şi Prahova 1• 

De asemenea Sfatul Municipal, mai trebuia în conformitate cu dis
poziţiile primite prin adresa nr. 4492 din 19 iulie a Ministerului, să închi
rieze casele boierului Grigore Obedeanul „de subt Mitropolie" pentru 

Primirea lui Suleiman pa,~a la Bucureşti (gravură contemporană). 

1 Ibidem, ll, p. 639, 659. Consiliul Municipal înştiinţa Ministerul prin adresa nr. 
2514 din 26 iulie, că plăteşte 50 lei căruţa pentru transportul celor 1300 bucăţi brazi din jud. 
Dimboviţa şi mai primesc 9 care cu 951 brazi din jud. Prahova, pentru care transport mai 
urma să 'Jlătească încă 36 galbeni. (Ibidem, li, p. 743). 
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găzduirea suitei lui Suleiman paşa şi asigurarea oaspeţilor „cu aşternu
turi precum saltele, cearşafuri, perne şi plapome" 1• 

Lista nesfîrşită a cheltuielilor nu se oprea aici. Prezidentul Muni
cipalităţii era abligat prin adresa nr. 4651 din 24 iulie a Ministerului 2 

să se îngrijească pînă şi de achitarea a 798 lei pentru îmbrăcămintea 
pregătită de croitorul T6r6k vizitiului trăsurii destinate lui Suleiman 
paşa (!). 

Suplimentar, Ministerul mai cerea Consiliului Municipal prin adresa 
nr. 5241 din 1 august, să facă „grabnică punere la cale ca oştirea oto
manâ, venin! aici cu Exelenţia Sa Suleiman paşa, să aibă în toate zilele 
porţiile de carne, orez, unt şi pîne, precum şi 2 bucătari pentru pregătirea 
mîncării de 2 ori pe zi, rînduind spre acest sfîrşit într-adins cinovnic ... " 3• 

In sfîrşit, prin adresa nr. 5206 din 6 august, Ministerul aduce la 
cunoştiinţa Consiliului sosirea mult „aşteptatului" oaspete, Suleiman paşa 
a cărui intrare în Bucureşti urma să aibă loc Duminică 8 august, la ora 
10 dimineaţa; Consiliul avînd pregătite toate cele ce i s-au cerut -
„1:a eşi spre întimpinarea Excelenţei Sale La grădina d-lui Costache Can
tacuzino, de Ungă bariera Podului Mogoşoaiei" 4• 

In ziua anunţată, Suleiman paşa şi-a făcut intrarea triumfală în 
Capitală, primit cu toată pompa oficială, dar aclamat şi de o mulţime de 
aproape 40.000 oameni, nădăjduind în buna credinţă a înaltului dregi!lor 
otoman, venit chipurile, să aducă recunoaşterea regimului revoluţionai 
de către Poartă 5• 

Bal 6, iluminaţie publică 7, spectacol de gală la teatru 8, petreceri cu 
muzică militară 9, ş. a., s-au succedat într-un ritm ameţitor, dar nici revo
luţia şi nici municipalitatea oraşului - încărcată de atîtea cheltuieli 

1 Ibidem, II, p. 593. 
2 Ibidem, II, p. 707. 
3 Ibidem, voi. III, p. 145. Consiliul Municipal comunică Ministerului prin adresa 

2753 din 9 aug. că a pus la dispoziţia soldaţilor turci însoţind pe Suleiman paşa, 50 oca 
carne de miel, 1871/ 2 oca jimblă, 4 oca şi 250 dramuri unt pe zi, 55 oca orez, 51/ 2 oca unt, 
10 oca sare, 50 oca ceapă, 1 oca luminări, 200 linguri de lemn, 90 rogojini, I căruţă lemne 
de foc (Ibidem, lll, p. 304-305). 

4 Ibidem, III, p. 256. 
& Ceremonia intrării lui Suleiman în Buc., este descrisă cu multe amănunte în 

„Popolul Suueran" nr. 18, din 13 aug. 1848 (lbid., III, p. 290-291 ). 
6 Pentru balul dat marţi seara, 10 aug .. la ora 20,30 in sala amenajată în grădina 

publică de la capul Podului Mogoşoaiei (lbid., III, p. 337) au fost însă.rcinaţi cu decorarea 
sălii arh. Orăscu (Ibidem, III, p. 308) şi tapiţerul Grenier, .plătindu-li-se 8498 lei (Ibidem, 
III, p. 262, 341) ; de asemenea Sfatul a plătit 79 galbeni lui P. Nenişor „orînduitul cu îngri
jirea facer.ii pavilionului din grădina publică, în plata chiriilor birjilor întrebuinţate de 
tapiţeri ş. a." (lbid., lll, p. 433) ; mobila sălii a fost procurată de Gh. Pashal, membru al 
Cons. Municip., iar bufetul, organizat de Costandin Alexe şi Alexe Catina, prin licitaţie şi 
contract (lbid., IV, 27). 

7 Iluminarea şoselii la grădin;i publică în seara de 11 aug. pt. Suleiman paşa a fost 
asigurată de Alex. Orăscu arhitectonul oraşului, Karl Mayer, directorul grădinilor publice şi 
antreprenorul Samuil Hirch, pentru suma de 4028,36 lei (Ibidem, III, p. 275; IV, p. 27-28, 
171 ), iar „artifiţiile" au stat în grija sublocotenentului Magheru (Ibidem, III, p. 271 ). · 

8 Pentru spectacolul de gală la teatru vezi, Ibidem, li, p. 494. 
9 Prin adresa Ministerului Trebilor din Lăuntru nr. 3815 din 23 aug., Muncipalitatea 

a fost nevoită să plătească 12 galbeni lui \Vist, care a cintat cu muzica militară pt. Suleiman 
paşa (Ibidem, III, p. 607). 
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inutile 1 
- n-au profitat cu nimic de pe urma vizitei lui Suleiman paşa 

- dezavuat mai tîrziu de Poartă - care n-a avut drept rezultat decît 
confirmarea Locotenenţei Domneşti, ce a promovat o politică dezastruoasă 
de compromisuri şi capitulare faţă de reacţiune. Tot ceea ce a obţinut 
Consiliul după plecarea lui Sulciman paşa, n-au fost decît plîngcri 2 şi 

Adunarea de la Filaret din august 1848 cu ocazia venirii în capitală a lui Suleiman paşa 

1 Ministerul a eliberat Consiliului Municipal prin adresa 5326 din 12 aug. 1111 credit de 
2000 galbeni din Visteria Statului pentru cheltuielile pricinuite de primirea lui Suleiman p:işa 
(Ibidem, JII, p. 380); în afară de aceasta s-au mai cheltuit încă 1999 lei şi 28 parale pentru 
întreţinerea sold.aţi lor din escorta .trimisului Porţii (Ibidem, III, p. 483, 643-644) ; mai vezi şi 
Arh. St Buc., .Municip. Buc., dos. 1684/1848 (Cheltuieli făcute cu Suleiman paşa). 

2 Astfel, îngrijitorul palatului fostului domnitor Bibescu, G. Hill, plîngîndu-se că a 
fost constrîns prin ord. Consil. Municip. 2752 din 8 aug. 1848 să puie la dispoziţie palatul 
pentru Suleiman paşa, arăta că „în palat s-au găzduit dar nu numai Excelenţa Sa Suleiman 
paşa cu suita, dar încă şi toţi ofiţerii şi toată oştirea cc a venit cu Ex. Sa. Membrii onora
bilului Consiliu singuri au putut avea prilej a se încredinţa despre stricăciunea ce s-a făcut 
la parcheturi, mobile, perdele şi celelalte şi mai cu seamă în grădină. Pricinuirea unora şi a 
altora de sine şi se înţelege că este zadarnic cum că Statul ar fi plătit chirie; a plătit 
chirie pentru ziduri, iar nu a plătit chirie pentru mobile şi dacă fostul domn Bibescu ar fi 
luat ceva chirie mai mult deci! i se cuvine, stă;iînirea ar fi putut să se îndrepteze la o jude
cătorie şi s-ar fi despăgubit la dînsul pentru aceasta ... Eu nu pociu fi răspunzător pentru 
paguba ce s-a întîmplat proprietarului acestui palat, ci onorabili!! Cons. Municipal, prin a 
cărui poruncă s-a deschis" (Anul 18.JB în Princip. Rom .... III, p. 40·1). La 16 aug. Cons. 
Municip. înainta Min. Treb. din Uiuntru, prin adr. 2190, plîngcrca lui Hill (Ibidem, III, p. 
478), hotădndu-se ca Vornicia Politii să întreprindă cercetări. Pai-alei cu această anchetă 
s-a examinat însă şi problema chiriei plătită epitropiei palatului Bibescu de către Stat. 
Din raportul lui I. Voinescu II, Mio. Treb. din Afară adresat Min. Treb. din Lăuntru la 
20 aug. privitor la cercetările efectuate de 11\in. Controlului, rezultă că plata chiriei pala-

71 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



nesfîrşite reclamaţii de bani 1 pentru acoperirea nenumăratelor cheltuieli 
făcute cu prilejul vizitei dregătorului otoman. 

Nu se isprăviseră încă bine toate acestea, cînd municipalitatea bucu
reşteană a fost nevoită să facă faţă şi pregătirilor de primire în Capitală 
a lui Fuad efendi, noul comisar al Porţii, venit de fapt în ţară cu armată 
şi instrucţiuni precise de la Constantinopol, pentru înăbuşirea revoluţiei. 
în acest scop, Ioan Voinescu II, Ministrul Treburilor din Afară, se adresa 
la 30 august 1848 lui C. A. Rosetti, directorul Departamentului Treburilor 
din Lăuntru, arătîndu-i că Locotenenţa domnească a aprobat deschiderea 
unui alt credit de 2000 galbeni pentru Municipalitate de la Ministerul 
Finanţelor, deşi nu fusese achitat integral nici cel dintîi 2• 

Agitaţia politică din Capitală de la începutul lunii septembrie, cînd 
regimul revoluţionar îşi trăia ultimele zile, a determinat trimiterea unor 
deputaţi din partea locuitorilor oraşului la Suleiman paşa la Giurgiu, 
înaintea plecării sale din ţară şi a înlocuirii lui prin Fuad efendi, pentru 
a apăra Constituţia. Pentru aprovizionarea acestor delegaţi cu cîteva 
care de pîine pentru drum, Ministerul Treburilor din Lăuntru s-a adresat 
Consiliului Municipal la l septembrie 3 ; Municipalitatea s-a achitat de 
noua sarcină, raportînd Ministerului la 2 septembrie prin adresa nr. 3294, 
că procurase 1256 pîini şi 4 rogojini încărcate în două care date în 

tului domnesc de sub poalele dealului Mitropoliei fusese achitată pînă la 23 apr. 1849, 
Epitropia Palatului urmînd a restitui suma de 37730 lei daţi mai mult <lecit se cuvine pe 
intervalul de timp dintre 15 iunie 1848 şi 23 apr. 1849. Loco!. Dom. a răspuns: „13 
timpul cuviincios vor răspunde cei ce au închiriat un al 2-lea palat în greutatea ţării cînd 
patria avea unul (cel de pe Pod. Mogoşoaiei) ; iar proprietarii prin epitropii lor să se întrebe 
dacă vor să întoarcă banii analog sau dacă voesc a lăsa pînă la soroc casele pe seama 
Statului, aridicînd mobilele" (Arh. St. Buc., Min. Lucr. Pub/., dos 55/1845, fo. 296). Problema 
a rămas însă în suspensie pînă la sfîrşitul revoluţiei, iar plîngerile lui Hill n-au fost 
soluţionate. 

1 Din suma de 2000 galbeni promişi de Minister, ·pi. acoperirea celor pricinuite de vizita 
lui Suleiman paşa, Consiliul Municipal n-a primit <lecit 35.750 lei, sumele cheltuite depăşind 
însă cifra de 80.000 lei. Consiliul cerea de urgenţă Ministerului prin adresa nr. 3061 din 
23 august acoperirea sumelor de la Visterie în casa oraşului „cit se va putea mai neîntîrziat... 
spre a-şi întîmpina neapăratele cheltuieli ce se urmează neîncetat" (Anul 1848 în Principatele 
Romîne„„ III, p. 610-611 ). De asemenea Consiliul înştiinţa Ministerul prin adresa nr. 3098 
din 25 august că nu avea de unde plăti 7000 lei „în primirea d. Executor al Curţii Admi
nistrative (Hr. Orăscu), pentru desfacerea chiriei trăsurilor ce s-au trimis la Giurgiu în 
trebuinţa Excelenţei Sale Suleiman paşa". Rosetti, Ministrul din Lăuntm, cerind cu insistenţă 
acoperirea banilor din orice fonduri ar fi (Ibidem, III, p. 666). La 27 august, prin adresa 
3145, Consiliul Municipal protestează împotriva hotărîrii Visteriei ca din cei 2000 galbeni 
promişi, să sustragă 18471,38 lei cheltuiţi înainte pentru primirea lui Talaat efendi, reclamînd 
plata separată atit a celor 2000 galbeni cit şi a celor 18471,38 lei cheltuiţi cu Talaat. 
Ministerul din Lăuntru a cerut Visteriei achitarea integrală a acestor sume (Ibidem, III, p. 
712-713). Neprimind nici un răspuns Municipalitatea revenea prin adresa nr. 3034 din 31 
august la cererea anterioară, de a i se împlini de urgenţă de la Visterie restul sumei pînă 
la 2000 galbeni, din care nu primise decît 35750 lei (Ibidem. IV, p. 5 ). Paguba Consiliului 
Municipal n11 a fost încă acoperită, de vreme ce după înăbuşirea revoluţiei, el revenea 
din nou la 15 septembrie prin adresa nr. 3538, pentru achitarea rămăşiţei de 1500 gaibeni 
(lbid„ IV, p. 380), care nu a mai fost însă fliciodată primită. 

2 Ibidem, voi. III, p. 756. Incă de la 24 august Ministerul Treburilor din Lăuntru prin 
adresa nr. 5879, ceruse Municipalităţii bucureştene să trimită de îndată mobile pentru 
10cuinţa destinată la Giurgiu lui Fuad efendi (Ibidem, III, p. 642). 

3 Ibidem, voi. IV, p. 143. 
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pnm1re lui Ştef an Mînzescu pentru deputăţia din Giurgiu, chelturndu-se 
peste tot suma de 387,32 lei 1• 

La 9 septembrie, prin adresa nr. 6482, Ministerul Treburilor din 
Lăuntru dădea dispoziţii Consiliului Municipal pentru amenajarea nece
sară a odăilor etajului de sus ale palatului statului de pe Podul Mogo
şoaiei şi mobilarea lor pentru a servi drept locuinţă lui Fuad efendi 2• 

Ultimele dispoziţii transmise de guvernul revoluţionar municipalităţii 
bucureştene datează din 11 septembrie, cînd prin adresa nr. 6494 i s-a 
cerut eliberarea sumei de 546,28 lei către Dimitrie Aspri pentru chel
tuiala făcută cu închirierea lucrărilor şi plata oamenilor ce pregătiseră 
mesele lui Fuad efendi, aflat în tabăra de la Cotroceni, în zilele de IO şi 
11 septembrie 3• 

Intrarea armatelor cotropitcare ale lui Fuad efendi şi Orner paşa 
în Capitală la 13 septembrie - cu toată eroica rezistenţă a pompierilor 
de la Dealul Spiri, copleşiţi de numărul marc al inamicilor - pecetluieşte 
soarta revoluţiei şi duce la reinstaurarea regimului reacţionar, odată cu 
instalarea căimăcămiei lui Constantin Cantacuzino. 

Invingătorii ocupă cele mai bune case din oraş, Fuad efendi in
stalîndu-se în fostul palat Bibescu 4, iar Omer paşa în palatul domnesc de 
pe Podul Mogoşoaiei 5• 

Soarta Consiliului Municipal al Capitalei din perioada guvernului 
revoluţionar era şi ea pecetluită. Membrii Consiliului au fost toleraţi de 
căimăcămia reacţionară să mai funcţioneze aproape o lună, pînă la 
lichidarea sarcinilor curente 0 şi în primul rînd să rezolve problemele 

1 Ibidem, voi. IV, p. 170-171. 
2 Ibidem, voi. IV, p. 273. 
3 Ibidem, voi. IV, p. 296. 
4 Vezi adresa 3815 din 30 sept. a Consiliului Municipal către Căimăcămie, privind 

cheltuirea sumei de 771,20 lei la chioşcul Iăcut la grădina palatului fostului domn Bibescu 
pentru Faud efendi (Ibidem, IV, 'P· 607). A se vedea şi Arh. St. Buc., Municip. Buc., dos. 
1596/1848 (Cumpărarea de mobile pt. locuinţa lui Fuad efendi; dos. 1610/1848 (Cumpărarea 
de servicii la palatul lui Fuad efendi); dos. 1620/1848( Plata birjilor de la palatul lui Fuad 
efendi): dos. 1629/1848 (lămpile aşezate la palatul lui Fuad efendi); dos. 1631/1848 
(Danii folosiţi la reparaţiile palatului lui Fuad efendi): dos. 1633/1848 (Banii cheltuiţi cu 
curăţirea hawalelor la palatul lui Fuad efendi); dos. 1634/1884 (Cheltuia/a cu iluminatul 
la palatul lui Fuad efendi) etc. 

5 La 25 sept., Consiliul Municipal ra:porta Depart. Treb. din Lăuntrn că a cheltuit 
2111,25 lei pt. amenajarea prin delegatul Consiliului, Ioan Pashal, a etajului de sus al 
palatului de 1pe Podul Mogoşoaiei pentru Omer .pasa (Anul 1848 în Principatele Romine ... , 
IV, p. 518-519). Mai vezi şi Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1590/1848 (Repa
raţiile la casa lui Omer paşa). 

6 Vezi adresa Căimăcămiei din 17 sept. 1848 către Municipalitate, .pretinzîndu-i acope
rirea cheltuielilor necesare pentru palatul unde locuieşte Fuad efendi, cit şi pentru palatul 
de şedere a lui Omer paşa (Anul 1848 în Principatele Romine ... , IV, p. 402) ; plata birjilor 
destinate acestor dregători, cu 45 lei pe zi (Ibidem, IV, p. 457) ; voi. V, p. 110) ; cheltuie
lile suplimentare pentru aprovizionarea ostaşilor lui Omer paşa (lbid. IV, p. 404); cum
părarea unor obiecte necesare lui Fuad efendi în valoare de lei 3061,08 (Ibidem, IV, p. 544) 
ş.a. J\\.ai vezi de .asemenea şi Arh. St. 13uc., Municipiu/ Bucureşti, dos. 1591/1848 (Cheltuie
lile urmate cu călătoriile lui Fuad efendi şi Omer paşa); dos. 1607/1848 (Cheltuieli făcute 
de Sfat cu Ex. Lor Nisit Kerim şi lzmai/ Sa/i efendi doctor al lui Omer paşa); dos. 
1G56/1848 (Clzeltuie/i/e cu găzduirea lui Rişat paşa in casele polcovnicului N. Bibescu); 
dos. 1658/ 1848 (Amploiaţii însărcinaţi cu darea tainuri/or armatei otomane) ş. a. 
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legate de încartiruirea trupelor turceşti 1 şi a celor ţariste 2, venite între 
timp şi ele în oraş sub comanda generalului Liiders. 

Spre onoarea Municipalităţii bucureştene, remarcăm atitudinea 
curajoasă arătată faţă de căimăcămie şi ocupanţii turci, membrii Sfatului 
informînd pe C. Cantacuzino, noul caimacam reacţionar prin adresa 
nr. 3587 din 19 septembrie, că au desemnat pe negustorii Ioniţă PaYlovici 

Carlierul general al lui Omer paşa de la Cotroceni în sept. 1848 (stampă germană). 

şi Andronachie Stoianovici să facă parte din comisia pentru cercetarea 
şi rezolvarea plîngerilor ivite asupra pagubelor pricinuite locuitorilor 
Capitalei de către soldaţii lui Omer paşa, puşi pc jaf şi pe distrugeri 3• 

La 10 octombrie 1848 a fost reinstalat Sfatul Orăşenesc al Politii 
Bucureştilor, avînd ca prezident pe un reacţionar notoriu cu înclinaţii 

1 Asupra acestei probleme vezi în special Arh. St. Buc., Municipiul Bucure:;ti. dos. 
1599/18'18 (Venirea armatelor otomane ,~i primirea lor în ţarâ); dos. 1622/18·18 ( Aprov. 
armatelor otomane); dos. 1627/1848 (Cheltuielile fâcute pentru armata olomanâ); dos. 
1640/1848 (Socoteala banilor cheltuiţi cu armata otomană) etc. 

2 Pt. aceasta vezi Arh. St. Buc., Municipiul Buc., dos. 1593/1848 (Clădiri fiiwte con
tra măsurilor statornicite în trebuinţa oştirilor ruseşti); dos. 1657/1848 (Cheltuielile Sfa
tului cu trebuinţele ruseşti); dos. 1660/1848 (Aprovizionarea armatelor ruse:;ti) ş. a. 

3 Anul 1848 in Principatele Romine .... voi. IV, p. 433. Mai vezi şi Arh. At. Buc., 
Municipiul Bucureşti, dos 1628/18·18 (Numirea a doi membri penim a cerceta pricinile 
făcute de soldaţii otomani). 
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proţariste, Costache Lenş, iar ca menibri pe Ioan Samurcaş, Al. Xeno
cratis, Nicolae Lahovari, Răducanu Simonide şi Ioan Iliad, secretar fiind 
B. Nicoleanu 1• 

Cu intrarea în funcţie a noului Sfat Orăşenesc, au fost îndepărtaţi 
din administraţie ultimii funcţionari din perioada revoluţiei, peste întreaga 
ţară abătîndu-se vălul negru al reacţiunii şi al reprimării maselor 
populare. 

Bilanţul realizărilor pe plan municipal al guvernului revoluţionar 
a fost destul de modest. Nici scurta perioadă de guvernare, nici sarcinile 
politice complexe, cărora trebuia să le facă în primul rînd faţă, nu i-au 
oferit răgazul să se concentreze mai efectiv asupra vieţii municipale a 
Capitalei. Iniţiative lăudabile, mai ales în ceea ce priveşte transformarea 
instituţiilor orăşeneşti ca şi alte lucrări edilitare mai de importanţă, nu 
au putut fi aduse la îndeplinire. Desigur că nu numai lipsa mijloacelor 
financiare pentru a întreprinde o operă edilitară mai vastă, dar şi lipsa 
de siguranţă a regimului revoluţionar trăind sub ameninţarea continuă 
a comploturilor reacţionare şi a zvonurilor de intervenţii ale armatelor 
de ocupaţie străine, turceşti şi ţariste, au împiedicat Consiliul Municipal 
în exercitarea mai laborioasă a funcţiilor sale. De asemenea risipa ne
justificată a municipalităţii făcută cu ocazia primirii în Capitală a dife
riţilor dregători, trimişi ai Porţii, în urma liniei greşite imprimată de 
elementele capitularde din guvern, au grevat bugetul şi aşa deficitar al 
Casei oraşului. 

Situaţia politică nefavorabilă şi sărăcia mijloacelor materiale au 
împiedicat adoptarea unui sistem electoral mai echitabil, cît şi realizarea 
unor transformări edilitare de prestanţă. O seamă din dezideratele orga
nelor municipale din 1848 vor fi aduse la îndeplinire tocmai în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, odată cu promulgarea noii legi comu
nale din 1 aprilie 1864 şi crearea Primăriei oraşului Bucureşti la 15 
august 1864. 

1 Ibidem, vol. V, p. 88-89, 110, 169 etc. Printre cele mai „urgente" şi „utile" cheltuieli 
ale noului Sfat, erau acelea legate de sărbătorirea Bairamului de către oştirile 
otomane, la 26 octomvrie ( ! ), angajîndu.se 6 tarafe de lăutari care au cîntat timp de 4 zile 
şi 4 nopţi pentru 1800 lei, la Fuad efendi, Omer paşa, Hanul Grădişteanului, Mitropolie ( ! ), 
cazarma Malmaison şi cazarma de la Dealul Spirei, unde erau găzduiţi ofiţeri şi ostaşi 
turci. (Ibidem, V, p. 344,753). ln total Sfatul a cheltuit cu gilzduirea lui Fuad cfendi la 
Bucureşti 12693,15 lei, iar pentru aceia a lui Omer paşa, 5590,05 lei (în total 18283,20 lei). 
(Ibidem, vol. V, p. 753-754). fără a include în socoteli şi banii consumaţi pentru întreţi
nerea locuinţelor suitelor şi aprovizionării lor. Pentru aceasta mai vezi şi Arh. St. Buc„ 
Municipiul Bucureşti, dos. 1594/1848 (Cheltuielile Sfatului cu Fuad efendi ,~i Omer pa,m). 
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