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Prima menţiune privind terenul pe care se va construi acest imobi apare în 
„Planul Bucureştilor" executat de maiorul baron Rudolf Artur Borroczyn, în anul 
1852. 

În baza „Cărţii Funciare" 1 din 27 aprilie 1938, cea mai veche menţiune privind 
imobilul este consemnată prin înscrierea pe baza posesiunii şi cu titlul de cumpărare 
de la „Eforia Spitalelor Civile", la 1 noiembrie 1874 şi 3 mai 1875. Această 
înregistrare s-a făcut conform actului de vânzare eliberat de „Eforia Spitalelor 
Civile", la 20 februarie 1876. 

Prin procesul verbal nr. 386, din 15 februarie, 1940, se acordă dreptul de 
proprietate în favoarea primei societăţi civile de „Credit Funciar Rural",cu sediul în 
Bucureşti, b-dul C. Brîncoveanu nr. 27, colţ cu strada Doamnei nr. 22. 
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Planul cadastral al armatei - 1911 

Conform „Cărţii Funciare", la data încheierii procesului verbal 15 februarie 
1940, pe teren se aflau trei corpuri de case şi patru curţi interioare. 

Primul corp construit la stradă era compus din: subsol, parter care cuprinde un 
hol mare şi 11 camere şi un etaj cu o sală mare şi 13 camere. 

Al doilea corp construit în partea dreaptă era compus din: subsol, parter cu şase 
prăvălii - fiecare cu mezanin şi trei etaje cu câte nouă camere. 

1 „Fondul - Cartea funciară", Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti. 
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Al treilea corp, numit „Clădirea Tezaurului", era compus din: trei etaje fiecare 
formând o sală mare. 

Acest complex de clădiri era amplasat pe parcela 77/6 şi avea o întindere de 1 
611 m2· 

Imobilul al cărui documentar l-am realizat este al doilea din cadrul complexului 
de clădiri descrise mai sus. Acesta denumit „Palatul Creditului Funciar Rural" a 
suferit transformări în anii 1925 - 1926, efectuate de arhitectul şef al Ministerului de 
Interne - Paul Smărăndescu.2 

Casa „Creditul Funciar Rural" - 1925 

Clădirea cu prăvălii şi birouri ale societăţii a fost supraetaja tă parţial, exceptând 
faţada din Str. Doamnei nr. 22. 

Începând de la construirea iniţială a imobilului şi până astăzi, denumirea 
bulevardului pe care este amplasat a cunoscut diferite denumiri: în 1918 - „str. 
Colţei", nr. 27 3; în 1938 - „b-dul 1.1.C. Brătianu", nr. 27 4; în 1940 - „b-dul Regele 
Albert I al Belgiei", nr. 27 5; în 1944 - „b-dul C. Brîncoveanu", nr. 27 6; în 1950 - „b
dul 1848", nr. 10 şi în ziua de azi „b-dul I.C. Brătianu", nr. 10. Adresa acestei clădiri 
apare de fiecare dată colţ cu Doamnei, nr. 22. 

2 Smărăndescu Paul, Lucrări de arhitectură 1907-1942, Tipografia „Universul", Bucureşti, 1942. 
3 Anuarul Bucureştilor - 1918, Editura Jacques Roth, Bucureşti 1918. 
4 Anuarul de adrese din cuprinsul Municipiului Bucureşti - 1938, Editura Rudolf Mosse S.A., 

Bucureşti, 1938. 
5 Ghidul minune, Călăuza străzilor din Bucureşti şi din comunele s11burbane - 1940, Editura 

„Ghidului", Bucureşti, 1940. 
6 Cartea de telefoane, Bucureşti, martie 1944. 
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Ca o consecinţă a naţionalizării din anul 1950 imobilul este înscris ca fiind „Creditul 
Funciar Rural" pe b-dul 1848, nr. 10 - colţ cu str. Doamnei, nr. 22, având 5 apartamente. 

De la naţionalizare şi până în prezent în clădire au funcţionat mai multe instituţii 
de stat, printre care şi Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii 
(1952-1959) care deţinea o bibliotecă de specialitate. 

Casa Creditului Funciar Rural - după 1952 

Conform fotografiilor, diferenţele privind aspectul arhitectonic dintre perioada 
interbelică şi perioada actuală sunt foarte mici. Imobilul este construit în stilul eclectic 
cu influenţe ale arhitecturii nearomâneşti , în special la ancadramentele ferestrelor şi la 
parape\ii de la balcoane. 

SUMMARY 

The "Rural Land Credit" Pa/ace 

by Carmen Constantinescu 
and Simona Denisa Olteanu 

The building, raised afler lhe year 1875, represented a beautiful example of tipica/ 
"French '' archileclure common in Bucharest by the end of the X/Xth century. ln 1925, one of /he 
fa{:ades was sacrificed, so that the architecl Paul Smărăndescu could build a new wing of the 
establishment for lhe exlended bank. 
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