
REALIZARI ALE ADMINISTRAŢIEI BUCUREŞTENE 
LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

de AUREL DUl'U 

La începutul secolului al XX-lea. România era o ţară ce se afla 
încă în prima fază de dezvoltare a capitalismului, un stat cu o economie 
rămasă în urmă în raport cu ţările capitaliste dezvoltate din Apusul Eu
ropei, cu o problemă ţărănească deosebit de acută şi complicată, în care 
moşierimea deţinea primul loc în exploatarea majorităţii populaţiei, care 
era formată mai ales din ţărani. Dintre celelalte oraşe, Bucureştii era cel 
mai important centru economic al ţării, în care se concentra cea mai mare 
parte a industriei. ln 1900-1902 în judeţul Ilfov erau 195 de întreprin
deri industriale cu o putere instalată de 10 490 c.p. şi un număr de 15 618 
lucrători. adică 1/3 din întreaga forţă industrială a ţării. Din acestea, 178 
întreprinderi erau amplasate în Bucureşti 1. După această dată cifra în
înt rcprindel'ilor înfiinţate ajunge la 149. Viaţa comercială a oraşului 
în 1910 se înfiinţează alte 80 de întreprinderi industriale noi, în 1915 cifra 
întreprinderilor noi înfiinţate ajunge la 149. Viaţa comercială a oraşului 
este şi ea în creştere, în raport direct cu dezvoltarea economică a celui 
mai mare centru urban din ţară. După 1903 ca urmare a desfiinţării acci
zelor fiind înlăturate barierele vamale, comerţul bucureştean cunoaşte o 
înflorire tot mai accentuată. Cele peste 30 de case de comerţ mai im
portante aflate în Bucureşti, încheiau majoritatea tranzacţiilor mari ale 
firmelor industriale din Bucureşti şi din ţară. ln această perioadă popu
laţia capitalei a crescut de la 282.071 locuitori în 1899 la 300 648 în 1903, 
atingînd 341 321 în 1912 şi 420 544 în 1918 '.!. Raportat la numărul de 
locuitori, Bucureştii era una din capitalele cu cea mai mare suprafaţă 
din Europa, depăşind cifra de 5 500 ha. Oraşul avea 35 850 clădiri din 
care majoritatea aveau grădini şi curţi, imobilele cu mai multe etaje fiind 
situate mai ales în centru. Cu toată întinderea sa exagerată, centrul ora
şului avea un aspect civilizat şi modern cu monumente şi edificii impu
nătoare putîndu-se compara cu oraşele mari europene, în contrast cu 
periferia care prezenta un aspect semirural: 

1 Istoria oraşului Bucureşti, Vol. I, M.I.M.B., p. :~72. 
~ Anuarul statistic al muncipiului Bucureşti, 1934-1936, p. 12-15. 
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La începutul sec. XX administraţia avea foarte multe probleme de 
rezolvat. De aceea primăria dezbătea mai ales unele chestiuni de rezol
varea cărora depindea aprovizionarea capitalei. Pentru rezolvarea lor şi 
pentru a asigura baza financiară a acestor lucrări Consiliul Comunal era 
preocupat în primul rînd a lua măsuri corespunzătoare menite ca veni
turile oraşului să intre în întregime şi la timp în bugetul comunei 3. In
casările veniturilor mergeau foarte slab la începutul secolului XX, iar 
Casa de Depuneri la care primăria oraşului avea deschise credite în virtu
tea unor convenţii încheiate anterior făcea unele greutăţi primăriei, pen
tru că aceasta nu plătise la timp unele datorii. Toate acestea se datorau 
mai ales crizei economice prin care trecuse ţara, criză ce s-a reflectat şi 
în finanţele oraşului. Cu toate greutăţile din această perioadă sub admi
nistraţia lui Procopie Dumitrescu (aprilie 1901 pînă în noiembrie 1902), 
nu s-a pus nici un impozit nou şi nu s-a făcut nici un împrumut luptînd 
cu toate dificultăţile pentru a face faţă unor trebuinţe stringente ale 
populaţiei bucureştene. ln acest scop s-a schimbat perceperea taxelor de 
la comercianţii de vite, pe care i-a obligat să facă tranzacţiile în Tîrgul 
Obor nu prin diferite curţi particulare cum se mai obişnuia pînă atunci, 
iar pentru ridicarea veniturilor în acest tîrg, primăria a stăruit să se facă 
Gara Obor şi a contribuit, cu toate greutăţile financiare în care se găsea, 
cu suma de 145 OOO lei, costul exproprierilor făcute în vederea amplasării 
liniei ferate şi a gării." Tot în acest scop în anul 1902 s-a organizat în 
'iI'îrgul Moşilor o expoziţie industrială, Consiliul Comunal luînd hotărîrea 
ca şi în viitor să fie organizate acolo expoziţii cu caracter permanent pen
tru înflorirea comerţului capitalei. 5 

Veniturile oraşului au mai crescut şi prin unele măsuri luate pentru 
antrepozitele existente. Consiliul comunal trata în 1902 cu C.F.R. trans
formarea lor într-o gară de mărfuri, luptînd şi pe această cale pentru 
ridicarea comerţului capitalei şi mai ales a veniturilor comunale. Se pre
coniza creşterea veniturilor capitalei şi prin noi taxe ca cea pentru apă 
şi gunoi, cea asupra hotelurilor, bragagiilor, simigiilor şi asupra altor ca
tegorii de negustori ambulanţi care altădată aduceau un însemnat venit 
comunei. Atît pentru a spori veniturile cît şi pentru a îndrepta starea 
higienică a oraşului se discuta în Consiliul Comunal şi schimbarea taxelor 
de apă şi „totul la canal" evitîndu-se mai ales risipa de apă prin între
buinţarea hidrometrelor. 6 

O altă chestiune care a stat în faţa Consiliilor Comunale a fost aceea 
a măririi reţelei de apă de munte. S-a reorganizat serviciul apelor, anga
jîndu-se cîte un inginer la fiecare ocol al capitalei. 7 Astfel, la 18 februa
rie 1908, se terminau noi lucrări de aducere a apelor, crescînd consumul 

3 Arhiva primăriei municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comunal, 
şedinţa din 19 oct. 1902. 

t. Ibidem, ~edinţa din 10 oct. l!l02. 
" Ibidem. 
G Ibidem. 
; Ibidem, şedinţa din 19 octombrie 1902, privmd alimentarea cu apă a capi

talei, vezi şi Fl. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche, Cap. 1, p. 306, Probleme 
edilitare bucureştene. 
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ţelei de canalizare, care crescuse în acest an cu încă 36 km, şi mai ales 
datorită risipei mari deoarece plata consumului de apă se făcea în raport 
cu numărul de camere. Cu privire la presiune menţionăm că se ajunsese 
încă din 1907 la cca. 30-40 atmosfere timp de 20-24 ore 9 zilnic. Gra
ţie lucrărilor realizate se face o mai bună aprovizionare cu apă a ora
şului mai ales în cartierele din părţile mai înalte. Periferia însă, continua 
să cumpere apă de la sacagii cu 15-20 bani doniţa. 

Neavînd un sistem frigorific în pieţele capitalei primăria a mai con
tractat executarea unei fabrici de ghiaţă artificială în hala Ghica, ce 
urma să satisfacă nevoile oraşului în această privinţă, îmbunătăţind ast
fel comercializarea unor alimente şi ameliorînd mult sănătatea publică. 10 

In 1903 s-au plantat cu arbori şoselele înconjurătoare : Filantropia, Bona
parte, Ştefan cel Mare ş. a. pentru a păstra în continuare caracterul de 
oraş grădină a Bucureştilor. 11 

Pentru înfrumuseţarea lui, în 1905 se construiau pieţele I. C. Bră
tianu şi C. A. Rosetti şi o parte a şoselei Kiselev care la începutul seco
lului era încă neamenajată. n Tot în acest timp se organizau zărăfiile în 
Piaţa Sf. Anton, comerţ ce se practica pînă atunci pe trotuare în faţa 
diferitelor prăvălii. l3 

In interesul aprovizionării, în 1907, s-a pavat cu piatră cubică stră
zile radiale de pincipală circulaţie care tăiau oraşul în două, printre aces
tea fiind : Calea Griviţei, Rahovei, Călăraşi, Romană, Teilor, Occidentului, 
Sf. Vineri, Berzei şi altele. H 

Deoarece tuberculoza făcea în capitală numeroase victime, aproxi
mativ 1000 pe an, în 1904, iar în 1908 procentul era de 41,4%00 s-a ho
tărit în Consiliul Comunal construirea unui sanatoriu de tuberculoşi. Con
siliul Comunal pune la dispoziţie pentru acest sanatoriu 7 ha. (3072 m'.l) 
din terenul său în dealul Filaretului, 15 construcţia lui realizîndu-se în 
1910. Pe lîngă aceasta, pentru a veni în sprijinul populaţiei nevoiaşe, Pri
măria, împreună cu societatea „Policlinica" au proiectat realizarea a şase 
dispensare pentru consultaţii gratuite, terenurile şi mobilierul fiind puse 
la dispoziţie de Consiliul Comunal. Acestea au fost construite pe străzile 
Ferari, General Cernat, str. Tăbăcari, Sabinelor, Bd. Independenţei şi 
Labirint cartierul Turturele rn_ Menţionăm că astfel de localuri mai erau 
în Bucureşti în care serviciul sanitar al capitalei acorda consultaţii gra
tuite, acestea însă deveniseră insuficiente. Numărul consultaţiilor gratuite 
acordate de medicii acestui serviciu depăşeau în anul 1902 cifra de 

e Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comu-
nal, şedinţa din 18 februarie 1908. 

9 Ibidem, şedinţa din 21 iunie 1907. 
10 Ibidem, din 8 aprilie 1902. 
11 Ibidem, din 12 mai 1903. 
12 Ibidem, şedinţa din 18 iunie 1905. 
13 Ibidem. 
H Ibidem din 26 iunie 1907 - vezi şi Paul I. Săndulescu, Istoricul pavajelor 

Bucureştene, Bucureşti, 1936, care tratează problema pînă la 1900. 
15 Ibidem, şedinţa din 17 iunie 1910. 
16 JIJidem, şedinţa din 28 martie 1008. 
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70 OOO. In această cifră nu este cuprinsă şi cifra de peste 30 OOO de 
bolnavi îngrijiţi gratuit în spitalele din Bucureşti. 17 Mărturia unor 
străini privitoare la bunăvoinţa şi simţămintele umanitare ale medicilor 
bucureşteni, consemnată şi în unele ziare străine, este elocventă în acest 
sens. „Bucureştii, arăta unul din aceste articole, are 9 spitale mai mari, 
aceasta arată mai ales gradul lor de dezvoltare culturală. Pe bolnavul 
care vine la spital nu-l întreabă nimeni nimic. Nici o justificare, nici un 
certificat. Cine e bolnav trebuie lecuit şi dacă e sărae. Il primesc în 
numele lui Dumnezeu, asta c credinţa lor. 370;0 din numărul total al 
bolnavilor sînt străini, mulţi din ci unguri" 11'\ Tot în acl'st timp, o co
misie numită de Consiliul Comunal studia problema sănatăţii publice şi 
se ocupa de locuinţele insalubre şi de mijloacele ce se pol Lua pentru 
ca pe viitor Bucureştii să nu mai aibă asemenea locuinţe 1!'. ln noiembrie 
1906 se aflau în Bucureşti, aşa cum reiese din rapoaril'k oficiale, peste 
400 case insalubre dar şi o acută criză de locuinţe, încîl Consiliul Co
munal hotăra să nu se mai dărîme nici o casă, ori care ar fi fost starea 
ei. Inainte de 1900 organele comunale făceau unele evacuă1i din aceste 
case, ceea ce a dus la grave nemulţumiri, încît în 1888, cind primul mi
nistru T. Rosetti, venind la primărie, a cerut să se înccll•zc orice mă
suri de evacuare pînă cînd nu se asigură celui scos din casă o altă lo
cuinţă. :!O Printre altele comisia amintită propunea mai aks întreţinerea 
într-o perfectă curăţenie a întregului oraş. ln urma a<'cstor propuneri 
in noiembrie 1913 s-au introdus primell' şase perii mccani('L' pentru cu
răţirea centrului oraşului. Doar cu un an în urmă astfel dl' P"rii înce
puseră să fie folosite la curăţirea Parisului. :li Dar propunerl'a cea mai 
importantă făcută în rezolvarea crizei de locuinţe era suprimarl'a taxelor 
de construcţii pentru locuinţe ieftine, scutirea de oricl' impozit, timp de 
20 de ani pentru astfel de locuinţe şi creicrea unei societăţi pentru con
struirea de locuinţe ieftine, care să valoreze între 2500-- 5000 lei, iar 
plata să fie făcută în rate care să nu depăşească chiria el' se plătea lu
nar. 22 Primele două locuinţe ieftine pentru încercare s-au ('Onstruit în 
1909 pe strada Lînăriei şi au costat 4000 lei bucata. :.i:: Sodetatea de lo
cuinţe ieftine a luat fiinţă însă abia în 1910. Capitalul iniţial al acestei 
societăţi era de 50 de milioane lei din care 40r'/u subscris de primăril'. Cu 
toate lipsurile acestei societăţi, preţurile locuinţelor construitt• fiind mult 
mai ridicat decît cel preconizat, muncitorii nu şi-au putut proC'ura astfel 
,de locuinţe, s-au construit cartiere întregi de locuinţe pentru mulţi 
funcţionari şi salariaţi ai Poştei, C.F.R.-ului, militari şi alţii, dt'asupra 
Cociocului, în latura stingă a Şoselei Kiselef, în partea de sud-est a 

H Ibidem, şedinţa din 2 octombrie Hl02. 
1 ~ Magyararszdg din 2 oct. 1902 articol semnat de Setcsly1·r E<le. 
u Arhiva Primăriei Municipiului Bm:ureşti, Desbatcrile Consiliului Comu-

nal, Şl'dinţa din 16 noiembrie Hl08. 
20 Ibidem, şedinţa de la I noiembrie I9{)(l. 
21 Ibidem, şedinţa din 19 noiembrie' 1913. 
21 Ibidem, sedinta din 16 noiembrie Hl08, erau socotite locuinţe kf'line 

cele care nu dcpă°şeau 'suma de 5000 lei şi erau locuite de proprietar. 
2J Ibidem, şedinţa clin '.26 mai l!lOfl. 
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oraşului, pe loturi tip, purtînd numele de „Căminul propriu". In peri
oada studiată s-a construit mult nu numai prin Societatea de locuinţe 
ieftine şi alte societăţi, dar şi pe cale individuală, atît în interiorul ora
şului cît şi la marginea lui, creindu-se noi cartiere. Au luat fiinţă astfel 
cartierele Gramont şi Suter, în partea de sud a oraşului, ambele ter
minate în 1906. Un altul se formează între anii 1900-1916 în lunca 
Dîmboviţei, spre Sf. Elefterie, iar în mijlocul oraşului, prin parcelarea 
grădinii Ioanid în 1909, ia naştere un nou cartier elegant de-a lungul 
„Bulevardului Nou", numit mai tîrziu Dacia şi grădina publică numită 
Parcul Ioanid. 2" Un alt cartier, cu imobile luxoase, încep să se contu
reze încă din 1910 - „Parcul Filipescu". De o parte şi de alta a ac
tualului bulevard Ana lpătescu se ridică încă de la sfîrşitul secolului 
al XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea un al treilea cartier cu locuinţe 
frumoase. Şi la periferie se dezvoltă oraşul apărînd la nord-vest o nouă 
aşezare numită Bucureştii Noi prin parcelarea făcută de Nicolae Ba
zilescu. Pînă în 1913 erau cumpărate aproape 1500 de parcele cu o su
prafaţă de aproape 150 ha. 

Se construieşte mult şi în unele aşezări subordonate existente încă 
dinainte de 1900, cum sînt Militarii, Giuleştii, Colentina ş. a. l'>. Apariţia 
noilor cartiere şi mai ales includerea lor în perimetrul oraşului, care 
crescuse în suprafaţă de la 3000 de ha. cît avea înainte de 1899, la 
5500 ha, după această dată, atrage după sine nevoia unor noi lucrări edi
Jitare, necesitatea mai multor legături între centru şi periferie, între 
diferitele puncte ale acestui întins oraş. 

Traficul de călători pe liniile de tramvaie cu tracţiune animală, 
cu totul imperfect şi insuficient, nu mai corespundea. ln 1909 primarul 
oraşului, Vintilă Brătianu (1907-1909), arăta: cartiere întregi foarte 
populate, unele de o mare importanţă economică, culturală sînt cu totul 
izolate de centrul oraşului din cauza lipsei de tramvai. Primele cartiere 
către care se îndreaptă atenţia primăriei erau cartierele Cotroceni, 
Ghencea, Tei ~'ti. 

Concesiunile existente ale liniilor de tramvai construite pînă atunci, 
una de 19404 km care urma să expire în 1916, cealaltă de 30195 km 
expirînd la rîndul ei la 1 decembrie 1909, nu mai făceau faţă. 

Se simţea nevoia de a da oraşului noi linii şi începutul de tracţiune 
electrică trebuia extins cît mai mult, generalizat. In 1907 Consiliul Co
munal constată că „sînt" multe străzi şi cartiere care au nevoie de 
îndreptare îndeosebi străzile şi cartierele mărginaşe care se află într-o 
stare destul de rea Z1 în comparaţie cu centrul oraşului. Alimentarea cu 
apă, dar mai ales canalizarea oraşului era de asemenea o problemă care 

2'• Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri pînă 
ln zilele noastre, E.P.L., Bucureşti, 1966, pp. 163-166. 

:w Ibidem, p. 166. 
211 Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile comunale, şedinţa 

din 15 mai 1909. 
27 Ibidem, sedinta din 21 iunie 1907. Vezi şi Al. Cebuc. Din is~oria transpor

tului de călători {n Bueureşti, l\1.1.M.B., l!J63. 
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stătea în faţa Consiliilor Comunale (din 480 km străzi existente, doar 
170 km erau canalizate) 2s. Dar realizarea acestui vast program nu se 
putea efectua decît printr-o stabilitate a administraţiei comunale, iar 
in sistemul politic existent, în care Consiliile Comunale se schimbau 
din doi în doi ani, erau greu de realizat. De aceea s-a elaborat o lege· 
care prevedea sancţiuni şi penalităţi pentru cei care vor curma execu
tarea lucrărilor amintite aşa cum s-a prevăzut şi în 1878 în privinţa 
canalizării Dîmboviţei 2!1. 

O lucrare edilitară de mare importanţă pentru oraş a fost spo
rirea reţelei de canale pentru a deservi şi asana o mare suprafaţă a 
oraşului, scăpînd în acest mod un număr însemnat de cartiere de inun
daţiile care se repetau an de an şi care erau o adevărată calamitate 
pentru populaţia oraşului. In urma inundaţiei din 1910, după care aproape 
jumiHate din casele oraşului au avut de suferit, 30 în Consiliul Comunal 
s-a hotărît să se execute cîteva canale colectoare mari legate de car
tierele lipsite de astfel de lucrări, ameliorind astfel starea în care se 
aflau aceste cartiere. Această lucrare s-a realizat pe străzile Domniţa 
Maria pînă în strada Apolon, B-dul Golescu, Bariera Plevnei, strada 
B~racmazonă, Berzei, pînă la Calea Plevnei, Şos. Basarab, Rahovei, B-dul 
Maria, Ferentari, Bibescu Vodă, Şoseaua Herăstrău pînă la Ştefan cel 
Marc, Calea 13 Septembrie, F'onteriei, de la Sebastian pînă la Mihai 
Vodă. Pentru aceste lucrări, care s-au început în 1910 şi s-au terminat 
în 1913, s-au cheltuit în total 1 415 329 lei 31. Tot în această perioadă 
s-au mai realizat colectoare pentru asanarea cartierelor Tei şi Colentina. 
ln 1908 doar pc 50 km din străzile canalizate se aflau conducte de apă. 
Pentru introducerea acestora în case Consiliul Comunal venea în sprijinul 
micilor proprietari aprobînd un fond de 500 OOO lei, pentru cei care nu 
puteau să-şi introducă instalaţia de apă în casă, urmînd ca sumele să 
fie achitate în rate, :J~ iar reţeaua de gaz de iluminat a fost extinsă pînă 
la şoselele exterioare, iar lămpile de petrol scoase din interiorul oraşului, 
fiind aşezate în ocolul IV, sporind astfel numărul lor în acest ocol 33_ 

Pe unele din străzile de mare circulaţie ca Lipscani, Carol, Doamnei„ 
Academiei, Calea Victoriei, Colţea, s-au introdus cabluri subterane de 
reţea electrică 3ti. Tot acum pentru a stimula şi creia cadre din rîndul 
elementelor naţionale Consiliul Comunal impunea în 1909 Societăţii de 
iluminat ca posturile de toate gradele în proporţie de 660/o să fie ocupate· 
de români 35 iar pentru a face faţă cu mai multă uşurinţă şi rapiditate 

2° Arhiva Primăriei Muncipiului Bucureşti, Desbaterile Consiliului Comunal„ 
şedinţa din 4 martie 1909. 

29 Ibidem, din 4 martie l!J09. 
30 Seara, nr. 124 din 27 mai 1910, vezi şi Istoria Oraşului Bucureşti Vol. 1„ 

M.I.M.B., Bucureşti, p. 395. 
31 Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Dezbaterile Consiliului Comu-

nal, şedinţa din 9 iulie 1909. 
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a2 Ibidem., din 13· martie 1908. 
33 Ibidem, din 18 februarie 1908. 
3'I Ibidem. 
35 Ibidem, 28 martie 1909. 
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cerinţelor de administrare ale acestui întins oraş, în 1908 Gospodăria· 
Comunală s-a divizat în trei sectoare care aveau să constituie sîmburcle 
viitoarelor primării. 

Unul din aceste sectoare era cuprins între Calea Victoriei şi Calea 
Rahovei cu reşedinţa în grajdurile comunale din str. BL•rzei, altul in 
Calea Rahovei - B-dul Carol şi Protopopescu Pache cu sediul în str. 
Negru Vodă - şi al treilea cuprins între aceste bulevarde şi Calea 
Victoriei cu sediul în str. Tunari 36. 

Datorită autovehiculelor care au început să circule tot mai intens 
pe străzile Bucureştilor la începutul sec. al XX-lea, şi mai ales nume
roaselor accidente care se produceau, în Parlament şi Senat se făceau 
interpelări pe această temă. Pentru a se pune capăt acestor accidente 
Primăria a dat primul regulament privind circulaţia vehiculelor pe stră
zile capitalei 3i. Redăm, mai jos, în întregime acest regulament :t'i. 

In 1907 Consiliul, Comunal lua în discuţie şi tendinţa de scum
pire şi creştere a preţurilor unor alimente, ale legumelor, fructelor, 
iar populaţia cerea insistent Consiliului Comunal noi măsuri pentru 
vînzarea alimentelor în oraş. Alexandru Djuvara, consilier în Consi
liul Comunal, propunea „să se cerceteze cauzele înavuţirii nejustificate 
a speculanţilor în dauna majorităţii cetăţenilor"şi cerea ca primăria să 
ia măsuri atît pentru apărarea intereselor cetăţenilor cît şi pentru apro
vizionarea lor în condiţii bune şi la preţuri rezonabile. 

Răspunzînd acestor cereri Consiliul Comunal a votat un nou re
gulament al brutăriilor şi a construit 20 de noi centre de desfacere a 
pîinii în cartierele mărginaşe, înlesnind procurarea acestui aliment de 

ao Ibidem, 26 martie l!J08. 
37 Ibidem, 15 decembrie 1907. 
38 Art. 1. - Fiecare automobil va avea în faţă ş1 m spate un număr gros 

vopsit în alb mare de cel puţin 15 cm. Numărul din spate va fi luminat seara cu 
o lanternă ca să se poată citi. 

Art. 2. - La fiecare intrare în stradă sau răspîntie conducătorul automo
bilului va fi dator a suna din trompă sau aşa numitul semnal sirenă. 

Seara, atît în oraş cit şi la şosea automobilele vor lumina cu două lanterne 
aşa numite „faru". 

Art. 3. - Viteza maximă a auwmobilului atît în oraş cît şi la şosea pînă la 
hipodrom va fi de 10 km. la oră adică nu va depăşi sub nici un cuvînt trapul 
obişnuit al cailor. 

Art. 4. - Contravenientul la art. I şi 2 din acest regulament, mecanicul 
sau proprietarul va fi împiedicat de a pune automobilul în circulaţie atît în oraş. 
cit şi pe şosea timp de 10 zile. In caz de recidivă împiedicarea de circulaţie va 
fi de 30 de zile. 

Art. 5. - Contravenientul la art. 3. din regulament va fi împiedicat a pune 
în circulaţie automobilul timp de două luni; în caz de recidivă împiedicarea de 
circulaţie va fi de şase luni. 

Art. 6. - Automobilelor căzute culpă la art. 4 şi 5 inspectoratul comunal l.e 
va şnurui şi sigila roţile ca împiedicarea de circulaţie să fie legală reală. 

Art. 7. - Raportul sergentului de stradă afirmînd contravenţia conducăto
rului sau proprietarului automobilului şi nedarea dispoziţiilor din ac:est regula
ment este suficient a da dreptul primarului sau prefectului de poliţie a aplica 
pedepsele din acest regulament. 
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primă necesitate 1io. A mai realizat aprov1z1onarea populaţiei bucureştene 
cu combustibil la preţuri oficiale. 25 lei tona lemnul de fag şi 60 lei 
tona de cocs 41, satisfăcînd cel puţin în parte dorinţele populaţiei bucu
reştene. 

Cu toate că în 1905 M. G. Cantacuzino, primarul capitalei, lan
~ează lozinca: „lumină pentru toţi şi totul pentru lumină", în 1908, din 
72 şcoli primare existente doar 48 aveau localuri proprii, celelalte aflîn
du-se în diferite imobile închiriate de la diferiţi particulari"~. Pe lîngă 
alte probleme care au stat în preocupările diferitelor Consilii Comu
nale bucureştene a fost şi aceea a construirii de localuri pentru şcolile 
primare, încurajarea şcolilor de adulţi şi a bibliotecilor populare, spri
jinind corpul didactic din capitală în dorinţa lui de a face din şcoală 
focarul de cultură al cartierului respectiv. Se prevede în bugetul ora
şului suma de 358.824 lei pentru construirea unor localuri în diferi
tele cartiere : Tei, 13 Septembrie, Dudeşti, Basarab, Grozăveşti, Grand, 
lîngă manufactura de tutun, Belvedere "3. 

Primul local construit de primărie a fost în str. Clemenţei în 1875, 
pe cind era primar al capitalei Generalul l\lanu (1874-1877), şi a 
costat 182.000 lei. Sub primariatul lui D. Cariagdi (1878-1883) s-au con
struit cinci localuri, care au costat în total 577.037 lei, iar Nicolae 
Fleva (1884-1866) a realizat şase localuri care au costat 627.073 lei. 
Cele mai multe au fost construite sub primaritatul lui Protopopescu 
Pache (1888-1891) care a dat o importanţă deosebită acestei probleme. 
Acestea au costat 1.619.022 lei. Nicolae Filipescu (1893-1895) a con
struit trei, în valoare de 402.592 lei, C. F. Robescu (1896-1899) a rea
lizat două cu suma de 319544 lei iar M. G. Cantacuzino (1904-1907) 
care c;le asemenea acordă importanţă acestei probleme realizează 15 loca
luri de şcoli primare 44. 

In timpul acestui primariat s-a mai realizat piaţa din faţa palatu
lui regal şi refacerea Pieţii Bibescu. 

Cu toate că au fost unele realizări importante, în multe dome
nii de activitate, oraşul Bucureşti era încă departe de a avea lucrările 
edilitare pe care trebuia să le aibă un oraş modern, iar eforturile pen
tru a ajunge la nivelul celorlalte capitale europene nu se bazau pe mij
loace bugetare suficiente. Realizările menţionate şi alte îmbunătăţiri 
au fost făcute şi prin unele împrumuturi. Intre anii 1903-1912 pri
măria a contractat şase împrumuturi în valoare de 125,5 milioane lei. 
Veniturile, cu toate că erau în creştere, nu erau încă la nivelul nevoilor 
crescînde ale Bucureştilor. Se simţea nevoia unor hale şi pieţe pentru 
desfacere de mărfuri şi articole de primă necesitate; crematorii pentru 
arderea gunoaielor, gropile în care se depozitau pînă atunci gunoaiele 
fiind foarte neigienice. Numărul copiilor de şcoală fiind în continuă 
creştere pe fiecare an, localurile de şcoală existente erau încă insufi-

Wii 

1•0 ŞedinţPle Consiliului Comunal, 31 ianuarie 1908. 
H Ibidem, I noiembrie 1907. 
12 Ibidem, 26-28 martie 1908. 
"' Ibidem, 18 februarie şi W-23 martie 1908. 
11 Ibidem, 26-28 martie 1!!08. 
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dente, cartiere întregi fiind lipsite de şcoli . Cu toate că Bucureştii era 
-0 capitală cunoscută Europei, ea încă nu avea un Palat al Primăriei, 
<ieşi existau două proiecte, unul din 1905 al arh. Mincu, părintele sti
lului neo-românesc, şi altul din 1913 al renumitului arh. Petre Anto
nescu. Unele din aceste nevoi au fost realizate mai tîrziu, altele rea
lizîndu-se abia în zilele noastre. 

REALISATIONS DE L'ADMINISTRATION BUCARESTOISE 
AU DEBUT DU XXeme SIECLE 

RESUME 

L'auteur met en evidence dans le present article Ies efforts fournis par 
l'administration de la ville de Bucarest pour satisfaire les besoin d·'approv1sionne
ment de la ville en aliments. pour ameliorer les moyens de transport en commun, 
pour l'agrandissement du reseau de canalisation et d'eau potable etc. 

Afin de resoudre la crise d'habitations, on a cree en 1910 la Societe pour 
la Construction d'Habitations Economiques grâce i1 laquelle on i1 construit â 
Bucarest des maisons pour Ies fonctionnaires et Ies salaries des Postes, des Che
mins de Fer, pour les militaires, etc. On a cree des ecoles dans les quartiers pe
ripheriques, des polycliniques, des bibliotheques populaires, etc. 

Les realisations de cette periode ont participe au developpement de Ia 
Yille. a Ia satisfaction des besoins augmentant de plus en plus de la population, 
beauC'oup restant encore a faire surtout dans les quartiers peripheriques. 
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