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Bogata şi diversa Colecfie de Documente a Muzeului Municipiului Bucureşti 
cuprinde un număr de 73 de acte emise în timpul celor două domnii muntene ale 
fiului ,,Exaporitului'', Nicolae Alexandru Mavrocordat, desfăşurate între 25 dec. 
1715/5 ian. 1716-3/14 nov. 1716 şi mai apoi 1/21 mart. 1719-3/14 sept. 1730. Dintre 
toate aceste înscrisuri doar unul este redactat pe pergament (nr. 27.193), restul având 
drept suport hârtia folio sau difolio, cu sau fără filigran. Majoritatea documentelor 
sunt originale, însă avem şi 8 copii redactate cu litere chirilice, care se regăsesc în 
mss. 13.039, 27.429 şi 27.569. Unele acte originale sunt însoţite de câte o copie 
modernă ( 13 doc.) sau chiar au două asemenea copii (2 acte). 

În marea lor majoritate documentele se referă la vânzări de moşii sau părţi 
de moşii, aflate în diverse locuri ale ţării - Berciugov, Ciorăşti, Finţeşti, Galicia, 
Homeşti, Pueşti, Putreda, Răsturnaţi, Tătărăi, Tileşti, Togozeni, ş.a.; vii în Dealul 
Creţenilor şi al Sârbenilor; loc de vie; roate de moară în apa Milcovului, etc. Avem şi 
un act de vânzare a unei moşii în numele unei copile rămasă orfană de părinţii Bălaşa 
şi Leahu din pricina ciumei, şi nevârstnică (nr. 28.640). 

Şi locurile de casă sunt tranzacţionate în această perioadă. La 8 mai 1729 este 
încheiată vânzarea unei case construită pe loc domnesc, lângă lemnăria domnească 
(nr. 25.084) sau a unor locuri de casă (nr. 37.390). La 2 martie 1720 Stamata, 
jupâneasa lui Cărstea cojocar, vinde lui Dragomir ceauş spătăresc nişte case ,,pă 
pivnifă, din lemn, neisprăvite, neîngrădite, nelipite, nepodite", aflate în mahalaua 
bucureşteană a Săpunarilor, cu suma de 21 O taleri, care vor fi revândute la 23 aprilie 
1729, de către fiul proprietarului, cu suma de 300 taleri vechi (mss. 13.039,f 91-9lv. 
şi 91 v. ). Printre cel mai activ cumpărător de ţigani s-a dovedit, din actele cercetate, a fi 
Manolache Lambrino, care încheie 8 astfel de tranzacţii (nr.: 25.121, 25.122, 25.126, 
25.128, 25.129, 25.147, 25.148 şi 25.149). Se adaugă vânzarea a trei ,,suflete" de 
ţigani de către Mihai Cantacuzino fost mare comis lui Apostol cu suma de 135 taleri, 
la 1725 (7234) noiembrie 15. 

Este întâlnită câte o zălogire de moşie şi de cârciumă, aflată pe moşia Fundeni, 
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la Plumbuita (nr. 13.508) contra sumei de 30 taleri pe timp de un an, dar şi a unui 
ceasornic de argint stricat, suma împrumutată, de această dată, fiind necesară plăţii 
pogonăritului (nr. 13.509). 

Domnul Nicolae Mavrocordat va dărui, la 8 mai 1720, 10 stj. de loc din „livedea 
domnească" lui Manolache Lambrino mare clucer pentru a-şi lărgi curtea şi grădina, 
întrucât ,,slujaşte ţărei şi domniei mele cu credinţă" (nr. 25.082). De asemenea, 
va întări egumenului Averchie de la Cotroceni stăpânirea moşiilor din Furduieşti 
şi Ciumemic, de pe apa Dâmboviţei, cumpărate de către răposatul Şerban Vodă 
Cantacuzino şi dăruite ctitoriei sale bucureştene (nr. 25.464). 

Proprietăţile boierilor adversari, deveniţi ,,haini şi hiclent' prin fuga lor din ţară -
Toma Cantacuzino spătar, Matei Fălcoianu mare vomic, Gheorghe Cantacuzino beizadea 
sau Grigorie Băleanul mare logofăt - vor fi dăruite cu generozitate de către primul om 
în stat boierilor credincioşi Manolache Lambrino mare clucer, Iordache Creţulescu mare 
logofăt sau Constantin Băleanu fost mare comis (nr. 25.068, 26.946 şi 27.193). 

Şi Sfânta Mitropolie a ţării va fi miluită la 12 iulie 1724 de către voievod cu „un 
locu ce iaste alăturea cu locul băii cei vechi, care iastea sfintei Mitropolii, pe din sus 
până în pod<Ub Uliţii cei Mari, care trece Dâmboviţa, pă din naintea Porţii Domneşti 
pe din sus, însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul dumnealui Manolachie 
vei paharnic, unde sântu casili stânjăni 28, şi în lat den pod<Ub Uliţii până în locul 
băii a Sfintii Mitropolii stânjăni 14. Pentru că acestu locu.fiindu domnescu şi.fiind 
lângă locul băii a sfintii Mitropolii'', la care se adaugă „un locu den jos de ba<i>e, 
însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul grădinii dumnealui Manolachie vei 
paharnic stânjăni 20 şi în lat den locul băii până în livedea domnească stânjăni 
20" pentru a fi „de ajutor şi de întărire şi acestu locu ca să aibă a ţinea şi a stăpâni 
Sfânta Mitropolie, iar să nu.fie volnicu să-l schimbe, au să-l vânză cuivaşi". 

Membrii Sfatului domnesc sunt menţionaţi în actele cu nr. 25.068, 25.082, 25.083 
şi 26.946. 

Vlădica Daniil, mitropolitul ţării, adeverează o foaie de zestre (nr. 26.933), 
precum şi diata Dospinei Corbeanu, recăsătorită cu Mihalache Topliceanu fost 
mare medelnicer, care este şi autentificată cu însuşi sigiliul inelar al jupânesei (nr. 
30.451). De asemenea, avem şi o carte de blestem dată de înaltul ierarh al ţării lui 
chir Rafail, pe mirenie Radu Popescu fost mare vomic, pentru încălcarea hotarelor 
moşiei Ciumemic [1724 (7232) iunie 23]. Se adaugă o scrisoare dată lui Manolache 
Lambrino mare paharnic pentru stăpânirea Maricăi ţiganca (nr. 25.127). 

Mitropolia ţării va primi stăpânirea moşiei Zlata pentru o datorie bănească. În 
această perioadă înalta instituţie eclezială achiziţionează 4 prăvălii cu locul lor „den 
josul Curţii Domneşti, lângă Puşcărie", pentru care este plătită suma de 120 taleri 
(nr. 30.505) şi în aceeaşi zi unul dintre vânzători dă adeverinţă pentru proaspăta 
tranzacţie încheiată (nr. 30.506). 
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Şi Rafail egumenul mănăstirii Radu Vodă va fi nevoit să vândă o prăvălie în Uliţa 
cea Mare cu suma de 250 taleri, din pricină de „mare păs de bani pentru treaba 
sfintei mănăstiri" (nr. 37.388). Pe de altă parte părintele Calin, protopop din Capitala 
ţării, va primi danie de la Ilina, fata lui Necula Leundaru Dărăscu vătaf, un loc de 4 
stj. în mahalaua bucureşteană a Agăi Niţei (nr. 39.105). 

Şi ispravnicii scaunului Bucureştilor - Şerban Năsturel mare ban, Pană Negoescu 
mare vomic, Grigorie mare vistier, Nicolae Roset paharnic, Ianache Stama fost mare 
agă - cer boierilor hotarnici să aleagă nişte stj. din moşia Lipăreştilor de Jos, între 
Constantin Văcărescu vtori logofăt şi Vlad Logofăt. 

Printre cei care au redactat documente se numără-Badea logofăt, Caloian logofăt, 
Iane logofăt, Stoica logofăt, Mihai logofeţel din Mehedinţi, Anghelache logofeţel 
de divan, Grigore Conţescu logofăt al treilea vistier, Ioniţă paharnic, fiul lui Filip 
logofăt; Manea mătasar, Costandin lefegiu, Gheorghe vătaf, erei Tudorache, popa 
Diiacu sau popa Matei din Craiova. 

Actele provenite din răstimpul domniilor valahe ale lui Vodă Mavrocordat sunt 
autentificate cu sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat (2 doc.), sigiliu inelar 
domnesc imprimat în chinovar (1 doc.), sigiliu în cerneală verde (nr. 13.146), sigilii 
inelare imprimate în cerneală (7 doc.) şi negru de fum (7 doc.), precum şi semnături 
digitale ale celor menţionaţi cu prilejul încheierii respectivelor tranzacţii (20 doc.). 

Doar 21 de documente au specificată provenienţa, pe verso cu cerneală roşie, 
respectiv Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1. 1716 (7224> martie 17 Matei Gălăşescu logofăt, fiul lui Dragomir diacon şi 
nepot lui Lupu Gălăşescu vomic din jud. Vlaşca, vinde lui Gligorie Băleanu m. 
logofăt două părţi de moşie din Tileşti, jud. Teleorman, cu suma de 20 taleri. 

M.M.B., nr. 27.258 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22,5 cm.). 
Bibliografie: reg.: I.C. Filitti,Arhiva ... , 1919, p. 41(nr.153). 

2. 1719 (7227) qprilie 13 Scrisoarea de judecată a lui Barbu Merişanu m. pitar, 
Danciu de Ungurei şi Petre căpitan de Ungurei dată la mâinile lui Drăgan Răntescu, 
Şărbu, Ancăi şi Vişan din Miroş pentru judecata avută cu Pana din Răca şi cu fraţii 
lui pentru părţile lor de moşie din Răca. 

M.M.B., nr. 45.890 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30x22,5 cm.). Are copie mod. nedatată. 

3. 1719 (7227) qprilie 20 Neagu şi Dumitru, fiii lui Dragomir din Homeşti, vând 
lui Dumitraşco Bagdat a opta parte din moşul Tudoran, din moşia Homeşti, pentru o 
iapă bună. Scrie erei Tudorache protopop. 

M.M.B., nr. 13.513 
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Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (22xl6,5 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. 

4. 1719 (7227) aprilie 21 Hera, fiul lui Stepan din Răsturnaţi şi nepot lui Neagu 
cel Mare, împreună cu soţia sa, Dobra, vând părintelui Radu din Jilava 16 stj. de 
moşie din siliştea Leoteştilor şi 13 stj. din Măneasca cu suma de 10 taleri. 

M.M.B., nr. 30.601 
Orig. rom., hârtiedifolio cufiligran (30x21,5 cm.). Are copie mod. din 1895. Provine de la Epitropia 

Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

5.1719 (7227) mai 6 Şerban Năsturel m. ban, Pană Negoescu m. vomic, Grigorie 
m. vistier, Nicolae Roset paharnic, Ianache Stama fost m. agă, ispravnicii scaunului 
Bucureştilor, cer celor 6 boieri hotarnici - Preda căpitan din Gherghiţa, Ioan căpitan 
din Nenişori, Dadiu ceauş din Nenişori, Gavrilă iuzbaşă din Şchei, Serghie sutaş din 
Ghimpaţi şi Drăghici căpitan din Speteni, să meargă împreună cu al doilea portar ca 
să aleagă şi să împietrească cei 600 stj. din moşia de la Lipăreştii de Jos disputaţi 
între Costandin Văcărescu al doilea logofăt şi Vlad logofăt. 

M.M.B., mss. 27.569,f 16 

Copie rom., hârtie difolio cufiligran (38x23,5 cm.). 

6. 1719 (7228) S(l!tembrie 11 Neagoe, fiul lui Dan Brânză din Răsturnaţi, 

împreună cu nepotul său, Gligorie, fiul părintelui Bui din Răsturnaţi, vând părintelui 
Radu din Jilava 15 stj. de moşie din Răsturnaţi cu câte 50 bani pe stj. Martori: Cărstea 
Brăzăscu pârcălab şi Muşat Lungeanu. 

M.M.B., nr. 30.602 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5xl6,5 cm.). Are copie mod. din 1895. Provine de la 

Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

7. 1719 (7228> octombrie 10 Pascale, fiul lui Mihai Căluşăscu din Călineşti, 
împreună cu vărul lui, Neagoe, fiul lui Mitea din Călineşti, vând lui Leca pieptănar un 
loc de vie cu suma de 3 taleri şi jumătate. Martor: Ghica Granţa. Scrie Jane logofăt. 

M.M.B., nr. 37.387 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x22,5 cm.), 3 semnături digitale în cerneală. 

8. 1719 (7228) noiembrie 19 Marica, fata lui Pavlachie Popescu logofăt şi sora 
lui Briza logofăt din Novaci, vinde în numele nepoatei rămasă orfană, lui Fiera 
Brezoianu postelnic o moşie din Berciugul, jud. Ilfov, cu suma de 562 taleri şi 

jumătate. Martori: Cărstea, fiul lui Crăstea vistier, Radu Brezoianu, Barbu Brezoianu, 
Costandin Brezoianu postelnic, Matei Comănean postelnic, Tudorancea fost m. 
şetrar, Costandin, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan, Ştefan Brezoinau al doilea 
spătar şi Manolache Brezoianu. 
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M.M.B., nr. 28.640 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (34x22,5 cm.), sigiliu inelar în cerneală. Provine de la Epitropia 

Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

9. 1719 (7228) decembrie 1 O. Bucuresti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul 
Ţării Româneşti dăruieşte lui Manolache m. clucer satul Filipeştii din Pădure, jud. 
Prahova, moşia Găujani, jud. Vlaşca, viile din Dealul Bălţaţilor, patru roate de moară 
din apa Prahovei, moşiile Moreni şi Mărul, care aparţinuseră lui Toma Cantacuzino 
spătarul şi mai apoi lui Matei Fălcoianu m. vomic, întrucât ambii au fugit din 
ţară. Membrii Sfatului domnesc: Radu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt, 
Dumitraşco m. spătar, Grigorie m. vistier, Ianache Stama m. postelnic, Niculae Ruset 
m. paharnic, Matei Creţulescul m. stolnic, Costandin Bălăceanul m. comis, Panait m. 
sluger şi Barbu Merişanul m. pitar. Ispravnic: Costandin Văcărescu al doilea logofăt. 
Scrie Mihai logofeţel. 

M.M.B., nr. 25.068 
Copie rom. din 1892, hârtie difolio cufiligran (35x21 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 17-18 (nr. 19). Este mentionată ziua de „11". 

1 O. 1720 (7228) ianuarie 24, Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul 
ţării Româneşti dăruieşte lui Iordache Creţulescu m. logofăt moşie din satul Breaza, 
jud. Prahova, împreună cu rumâni, munte şi tot venitul, care aparţinuseră lui Toma 
Cantacuzino spătar şi Ghiorghie Cantacuzino beizadea, întrucât se făcuseră haini 
şi hicleni. Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. al doilea vomic, Iordache 
Creţulescu m. logofăt, Dimitrachi Ramadan m. spătar, Grigorie Halipinschi m. vistier, 
Manolachi m. clucer, Ianachi Stama m. postelnic, Nicolae Ruset m. paharnic, Matei 
Creţulescu m. stolnic, Costandin Băleanul m. comis, Panaioti m. sluger, Grigorie 
Greceanul m. serdar şi Barbu Merişanu m. pitar. Ispravnic: Costandin Văcărescu al 
doilea logofăt. Scrie Grigorie Conţescu logofăt fost al treilea vistier. 

M.M.B .. nr. 26.946 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (39,5x27,5 cm.), invocaţia simbolică, litera iniţială, numele 

domnului şi monograma domnească scrise în chinovar, sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat. 
Are copie mod. nedatată. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 89 (nr. 286). 

11. 1720 (7228) martie 2 Stamata, jupâneasa lui Cărstea cojocar, vinde lui 
Dragomir ceauş spătăresc casele sale ,,pă pivniţă din lemn, neisprăvite, neîngrădite, 
nelipite, nepodite" din Mahalaua Săpunarilor, lângă uliţa dinspre Scaune, din 
Bucureşti, cu suma de 210 taleri. Martori: Chiriţă căpitan, nepot lui Cărstea; Macsin, 
frate cu Stamata; Marica şi Nica, nepoţi lui Cărstea; Ghinea, fiul lui Andronache 
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săpunar; Şerban proin staroste; lanache sluger; Hera Zagol, Vlad logofăt şi Gheorghe 
logofăt de divan. 

M.M.B., mss. 13.039.f 91-91v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.). 

12. 1720 (7228) martie 15 Rafail egumenul mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti 
vinde lui Nica zăbunar o prăvălie din Uliţa cea Mare cu suma de 250 taleri, întrucât 
exista „mare păs de bani pentru treaba sfintei mănăstiri". Martori: zăbunarii Mihăilă, 
Radul, Stoica, Şărban şi Scărlet; Stan cizmar şi Chirco papugiu. 

M.M.B., nr. 37.388 
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (45x31 cm.). 
Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 80-81 (nr. 37) şi G.M. Rafailă, C8teva ... ,în C.A.B., 

2009, pp. 62-63 (nr. 24);/acs.: Documente ... , 2006, p. 56. 

13. 1720 (7228) mai I Matei Cocorăscu vinde vărului său, Costantin Văcărescu 
al doilea logofăt, moşia Togozenii cu suma de 120 taleri. Martori: Matei Creţulescu 
m. stolnic, Mihai m. şetrar şi Costandin Obedeanu logofăt. 

M.M.B., nr. 27.517 
Orig. rom., hârtie folio (20,5x15 cm.). Are copie rom. la mss. 27.569.f 24. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 123 (nr. 374). 

14. 1720 (7228) mai 8. Bucuresti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării 
Româneşti dăruieşte lui Manolache m. clucer 1 O stj. de loc din livedea domnească 
pentru a-şi lărgi curtea şi grădina, întrucât ,,slujaşte ţărei şi domniei mele cu credinţă". 
Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. al doilea vomic, Iordache Creţulescu 
m. logofăt, Dumitrache Ramadan m. spătar, Grigorie Halipinschi m. vistier, Ianachie 
Stama m. postelnic, Nicolae Ruset m. paharnic, Matei Creţulescu m. stolnic, 
Panaioti m. sluger, Costandin Băleanu m. comis, Bărcă Cojăscu m. medelnicer, 
Barbu Merişanu m. pitar şi Drăghici Bălăceanu m. al doilea vomic al Târgoviştii. 
Ispravnic: Costandin Văcărescu al doilea logofăt. Scrie Grigorie Conţescu logofăt 
fost al treilea vistier. 

M.M.B., nr. 25.082 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44x30,5 cm.), monograma domnească scrisă cu chinovar şi 

sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, căzut. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 20 (nr. 21). 

15. 1720 (7228) mai JO Matei Cocorăscu, fiul lui Jane Cocorăscu logofăt, vinde 
vărului Costantin Văcărescu al doilea logofăt 340 stj. din moşia Tocozenii,jud. Prahova, 
cu suma de 140 taleri. Martori: Matei Fălcoianu fost m. vomic, lanache m. postelnic, 
Matei Creţulescu m. stolnic, Costandin Dudescu fost m. comis, Barbu Merişanu m. 
pitar, Panait m. sluger şi Anton căpitan. Scrie Anghelachie logofeţel de divan. 
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M.M.B., nr. 27.513 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x21,5 cm.). Are copie la mss. 27.569.f 24-24v. 
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva „., 1919, p. 123 (nr. 375). 
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16.1720 (7228) iunie 14 Stoian Butnariul împreună cu soţia sa, Negriţa, şi cu fiii 
lor: Negoiţă, Dumitraşco, Lazăr şi Neacşu, vând lui Apostol, fiul lui Robe căpitan 
din Râmnic, 150 stj. de moşie din hotarul Putredii din Deal, cu suma de 15 taleri. 
Martori: popa Stan protopop de Râmnic, Temelie logofăt, Pana Grama, Ghiorghiţă 
Zăgan şi Finta din Putreda. Scrie Ioniţă paharnic, fiul lui Filip logofăt. 

M.M.B., nr. 13.544 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21,5 cm.), 5 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

17. 1721 (7229> ianuarie 1 Andrei din Cocani vinde lui Macsim cupeţul din 
Bucureşti mai multe pog. de vii făcătoare şi ţelină în Dealul Sârbenilor cu suma de 
560 bani vechi. Martori: Manolache Mihul, Şerban, Stavre logofăt, Manea mătăsar, 
Gheorghie al lui Vasilie, Manta al Neagului şi Petru Necula. Scrie Manea mătasar. 

M.M.B., nr. 30.569 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44x30 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are două copii mod. 

nedatate. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

18. 1721 (7229) martie 1 Costandin Brezoianu postelnic împreună cu fraţii lui, 
Radu, Matei şi Ştefan, fiii lui Pătraşco Brezoianu m. vomic, vând vărului Costandin 
Brezoianu, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan, 989 stj. de moşie din Berciugov, 
jud. Ilfov, cu suma de 815 taleri vechi şi 56 poli. Martori: Radu Brezoianu, Fiera 
Brezoianu postelnic şi Ştefan Brezoianu postelnic. 

M.M.B., nr. 28.642 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (33x22,5 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

Brâncoveneşti. 

19. 1721 (7229) martie 2 Dospina medelnicereasa, fata răposatului Neagoe 
Toplicean fost m. clucer, vinde unchiului Dediu şi vărului Ion Dedulescu m. armaş 
531 stj. şi jumătate din moşia Pueşti cu câte 60 de bani pe stj. 

M.M.B., nr. 12.469 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x22 cm.), sigiliu inelar în cerneală cu legenda: „ ţ Do<S>pina 

Corbeanca". 

20. 1721 (7229) martie 2 Stan şi Radu Vrabie vând lui Barbu logofăt alte 2 pog. 
de loc ţelină cu suma de 4 taleri. Martori: Neagu şi soţia sa, Drăgana. 

M.M.B., nr. 30.570 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21xl 5,5 cm.), 4 semnături digitale în cerneală. Are copie mod. 
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nedatată. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

21. 1721 (7229) martie 25 Velisar, fiul lui Stan vătaf de puşcărie, vinde lui 
Manolache m. clucer pe Maria ţiganca cu suma de 20 taleri vechi. Martori: Pătraşco 
logofăt, Dima logofăt, popa Nicola protopop şi Ghinea vătaf de puşcărie. 

M.M.B., nr. 25.128 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x21,5 cm.), 2 sigilii inelare în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .•• , 1938, pp. 20-21 (nr. 22). 

22.1721 (7230) octombrie 10 Stan şi Radu, fiii lui Radu Vrabie, vând lui Macsim 
mărgelar un pog. de ţelină în Dealul Sârbenilor cu suma de 2 taleri. Martori: Dragomir 
vătaf şi Stavre. 

M.M.B., nr. 30.571 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. Are copie mod. 

nedatată. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

23. 1721 (7230> octombrie 10 Barbu logofăt, fiul lui Pătraşco, împreună cu soţia 
sa, Maria, vând lui Macsim mărgelar 5 pog. de vie făcătoare şi 6 pog. de ţelină în 
Dealul Sârbenilor cu suma de 60 taleri vechi. Martori: Stavre logofăt, Stan Vrabie şi 
Radu, fiul lui Radu Vrabie. 

M.M.B., nr. 30.573 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x2 I cm.), o semnătură digitală în cerneală. Are copie mod. 

nedatată. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

24. 1721 (7230) noiembrie 15 Costandin, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan, 
vinde lui Manolache m. clucer 989 stj. de moşie din Belciugul, jud. ilfov, cu suma de 
1.030 taleri noi. Martori: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt, 
Grigorie m. vistier, Nicolae Roset m. paharnic, Matei Creţulescu m. stolnic, Grigorie 
Greceanu m. serdar, Costandin Brezoianu postelnic, Ştefan Brezoianu postelnic, 
Radu Brezoianu şi Fiera Brezoianu postelnic. 

M.M.B., nr. 28. 644 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22,5 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie mod. 

din 1883. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 21 (nr. 23). 

25.1722 (7230> februarie 1 Zota şi Mirea logofăt de divan dau scrisoare lui Fiera 
Brezoianu postelnic pentru partea lor de moşie din Berciugul ce o vânduseră. 

M.M.B., nr. 28.643 
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (2 l,5xl 5 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

26.1722 (7230> martie 15 Borcea şi Anca, copiii lui Petre Buciumeanu, împreună cu 
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fiii Ancăi: Gavrilă şi Gherghie, vând lui Manolache m. clucer pe ţiganca Sora împreună 
cu fata ei, Neaga, în vârstă de aprox. 10 ani, cu suma de 23 taleri vechi. Martori: Radu 
Popescu m. vornic, Iordache Creţulescu m. logofăt şi Grigorie m. vistier. 

M.M.B., nr. 25.147 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20,5 cm.), 4 semnături digitale în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ..• , 1938, pp. 21-22 (nr. 24). 

27. 1722 (7231) segtembrie 2 Dumitraşco ceauş împreună cu soţia sa, Ioana, şi 
fiii lor: Costin şi Ion, vând lui Dumitraşco Racoviţă m. hatman mai mulţi stj. din 
moşia Galicia cu suma de 25 lei. Martori: Costandin Băzul, Dumitraşco Docan şi 
Iane Robe căpitan. 

M.M.B., nr. 13.527 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x21,5 cm.), o semnătură digitală în cerneală. 

28. 1722 (723}) septembrie 4 Foiţă cu cele lăsate de către Şerban, fiul lui Bunea 
Grădişteanu vornic, surorii sale, Bălaşa, - podoabe, îmbrăcăminte, animale, moşii, 
ţigani, etc. Martori: Climent ieromonah şi Caliţa Câmpineanu. 

M.M.B., nr. 26.932 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (45,5x17 cm.). Are copie mod. nedatată. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva .•. , 1919, pp. 235-236 (nr. 731). 

29. 1722 (723}) segţembrie 4 Foiţă cu cele lăsate de către Şerban, fiul lui Bunea 
Grădişteanu vornic, surorii sale, Bălaşa, - podoabe, îmbrăcăminte, animale, moşii, 
ţigani, etc. Martori: Climent ieromonah, Caliţa Câmpineanca şi Daniil mitropolit. 

M.M.B., nr. 26.933 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (41x14,5 cm.). Are copie mod. nedatată. 

30. 1722 (7231) decembrie 2 Mircea logofăt, fiul lui Ionaşcu Pupăză din Finţeşti, 
vinde verilor Matei clucer şi Tudor 600 stj. de moşie din Finţeşti cu suma de 112 
taleri şi jumătate. Martori: Dumitru diiac, popa Cărstea, Radu cizmar, popa Iane şi 
Şerban Rătescu pitar. Scrie popa Diiacu. 

M.M.B., nr. 12.366 

Orig. rom., hârtie difolio (29,5x21 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie rom. la nr. 12.367. 

31. 1722 (7231) decembrie 17 Costantin Popescu armaş vinde lui Manolache fost 
m. clucer 6 suflete de ţigani cu suma de 126 taleri. Martori: Radu Popescu m. vornic 
şi Iordache Creţulescu m. logofăt. 

M.M.B., nr. 25.148 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x21 cm.). 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , Bucureşti, 1938, p. 22 (nr. 25). 
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32. 1723 (7231) februarie 17. Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul 
Ţării Româneşti întăreşte lui Costantin Băleanu fost m. comis stăpânirea satului Băleni, 
jud. Dâmboviţa, împreună cu viile de la Târgovişte, care aparţinuseră tatălui său, care 
fugise la nemţi. Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu 
m. logofăt, Dumitraşco Ramadin m. spătar, Dane Damian m. vistier, Nicolae Ruset m. 
clucer, Ianache Stama m. postelnic, Manolache m. paharnic, Tudorache Iuliiano m. 
stolnic, Ion Dediulescul m. comis, Panaiotache m. sluger şi m. pitar. Ispravnic: Costandin 
Costin al doilea logofăt. Scrie Mihai Cemătescu logofeţel din Mehedinţi. 

M.M.B., nr. 27.193 
Orig. rom., perg. (45x49 cm.), litera iniţială scrisă cu chinovar, în cartuş, ornată floral, titulatura 

şi monograma domnească scrise cu chinovar, sigiliu în ceară roşie, timbrat. 
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva •.. , 1919, p. 41 (nr. 154); menţ.: Th. Rădulescu, Sfatul 

Domnesc ... , în R.A., voi. XXXIV, 1972, nr. I, p. 127, n. 295; nr. 2, p. 315, n. 968, p. 320, n. 1092; nr. 

3, p. 447, n. 1321. 

33. 1723 (7231) martie 1 Barbu logăfăt vinde lui Macsim mărgelar 2 pog. de 
ţelină în Dealul Sărbenilor cu suma de 90 taleri vechi. Martori: Manea mătăsar şi 
Mirica căpitan. 

M.M.B., nr. 30.574 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (23x17 cm.). Are copie mod. nedatată. Provine de la Epitropia 

Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

34. 1723 (7231) martie 4 Costandin Popescu armaş vinde lui Manolache m. 
paharnic pe Vlad ţiganul, fiul Siminei ţiganca, cu suma de 30 taleri. 

M.M.B., nr. 25.149 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x21,5 cm.). 
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 22 (nr. 26). 

35. 1723 (7231) wrilie 1 Foaie cu sumele împrumutate de către Costandin 
şerbegiul de la Manolache m. paharnic, pe lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august. 

M.M.B., nr. 25.108 a 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44,5xl6 cm.), 3 sigilii inelare în negru de fum. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 23-24 (nr. 27). 

36. 1723 f723I> wrilje 30 Neagoe unchiaş împreună cu fratele lui, Opre, şi cu 
feciorii: Drăgan, Marin şi Stoica, vând lui Macsim cupeţ 2 pog. de vii făcătoare şi 20 
prăjini din Dealul Sărbenilor cu suma de 45 taleri. Martori: Manolachie, Costandin, 
fiul Mantei, Cărste Băsescu, Mirica logofăt şi Nedelco cupeţ. 

M.M.B., nr. 30.575 
Orig. rom., hârtie difo/io cufiligran (32x2 l,5 cm.), 5 semnături digitale în cerneală. Are două copii 

mod. nedatate. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
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37. 1723 (7231) mai 8 Muşat împreună cu soţia sa, Neacşa, şi cu fetele lor vând 
lui Nedelco, Vladul şi Dumitru jumătate din partea de sus a locului casei cu suma de 
2 taleri şi jumătate. Martori: popa Vasili, Calotă, Baico Done cizmar, Apostul diacon 
şi popa Ivaşco. Scrie Costandin lefegiu. 

M.M.B., nr. 37.389 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x23,5 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. 

38. 1723 (723}) iunie 13 Fraţii Buescu dau scrisoare lui Costantin Dudescu şi 
fraţilor lui, Ştefan şi Ion, pentru stăpânirea moşiei lor din hotarul de la Plopi, din 
Săcuiani. Martori: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt, Dumitriu 
m. spătar, Nicolae Roset m. clucer, lanache m. postelnic şi Manolache m. paharnic. 

M.M.B., nr. 35.874 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x22,5 cm.). 

39. 1723 (723}) iunie 18 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti adeverează diata 
jupânesei Dospina, fosta soţie a lui Costantin Corbeanu fost m. pitar şi mai apoi a lui 
Mihalache Topliceanu fost m. medelnicer. 

M.M.B., nr. 30.451 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (44,5x31 cm.), sigiliu inelar în cerneală cu legenda: 

„Dospina ... ".Provine de la Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

40. 1723 (7232> saztembrie 1 Foaie cu sumele împrumutate de către Costandin 
şerbegiul de la Manolache m. paharnic. 

M.M.B., nr. 25.108 b 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44,5x16 cm.), 3 sigilii inelare în negru de.fum. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 23-24 (nr. 27). 

41. 1723 (7232) septembrie 20 Papa stolnic, fiul lui Manea căpitan din Rosăneşti 
(Rusăneşti), împreună cu soţia sa, Păuna, fiica lui Gheorghie Grecu, vând lui 
Manolache m. paharnic pe Bastea ţiganul împreună cu 5 feciori: Boico, Radu, Pavel, 
Ghiniţă şi Gheorghie, cu suma de 165 taleri. Martori: Radu Popescu m. vomic, 
Matei Fălcoianu m. logofăt, Done Damian m. vistier, Nicolae m. clucer, popa Nicola 
protopop, Ghieţea cojocar şi Dima. Scrie Stoica logofăt. 

M.M.B., nr. 25.126 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.), 3 sigilii inelare în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 25 (nr. 28). 

42. 1724 (7232) ianuarie 8 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti adeverează 
printr-o scrisoare dată lui Manolache m. paharnic pentru stăpânirea sa asupra Maricăi 
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ţiganca, fata lui Moş ţigan, ce se cununase cu Radu ţigan. Martori: Radu Popescu m 
vornic, Matei Fălcoianu m. logofăt şi Nicolae m. clucer. 

M.M.B., nr. 25.127 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x21 cm.). 
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 25 (nr. 29). 

43. 1724 (7232) februarie 24 Mira împreună cu fiica ei, Calina, vând fraţilor 
Vlad şi Dumitru un loc de casă, care se află pe lângă Goicea şi Granat, cu suma de 
150 bani. Martori: Apostul diacon, Dumitru, Goicea, Muşat, Nedelco, Costandin 
lefegiu, Granat şi Baico. 

M.M.B., nr. 37.390 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x2 l,5 cm.), o semnătură digitală în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 82-83 (nr. 39). 

44. 1724 (7232) qprilie 12 Stoian, Ion, Caloian, Mihai, Danie şi Şerban, fiii lui 
Micu căpitan, vând lui Dumitraşco Bagdat căpitan două roate de moară din apa 
Milcovului împreună cu moşie cu suma de 60 taleri vechi. Martori: lane portar, 
Ioniţă, fratele lui Chirco, şi Postolache. 

M.M.B., nr. 13.522 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x22 cm.). 

45. 1724 (7232) mai 31 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti se adresează 

moşnenilor din Ciumernic pentru jalba egumenului Averchie de la mănăstirea 
Cotroceni în care se plîngea de împresurarea moşiei cumpărate de la răposatul Şerban 
Cantacuzino de către monahul Rafail, pe mirenie Radu Popescu vornic. 

M.M.B., nr. 25.462 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm). Provine de la Epitropia Aşezăminte/or 

Brâncoveneşti. Are copie mod. din 1914 la nr. 30.672. 

46. 1724 (7232> mai 31 Cei şase megiaşi luaţi din porunca domnului Nicolae 
Alexandru Mavrocordat aleg părţile din moşia Fundeni de pe apa Teleajănului, jud. 
Saac, care aparţin moşnenilor de acolo, lui Necodim călugărul şi lui Stan diacon, 
nepot părintelui Vasile din Fundeni. Martori: State vameş din Văleni, Ene vătaf 
plaiului Teleajăn, Stan din Terşanu, Toader din Poiană, Stan logofăt din Vărbilău şi 
Filip din Sîarlăneasca. Scrie fiul popei Istrate din Străoşte. Copia actului redactată la 
21 iulie 1812 este scrisă de către Ilie diacon din Fundeni. 

M.M.B., nr. 30.452 

Copie rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.). 

4 7. 1724 (7232> iunie 23 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti dă carte de blestem 
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lui chir Rafail, pe mirenie Radu Popescu fost m. vomic, pentru pâra lui chir Averchie 
egumenul mănăstirii Cotroceni pentru încălcarea hotarului moşiei Ciumemic, care 
fusese cumpărată de către răposatul domn Şerban Cantacuzino şi dăruită ctitoriei sale. 

M.M.B., nr. 25.463 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5x32,5 cm.). Provine de la Epitropia Aşezăminte/or 

Brâncoveneşti. 

48.1724 (7232) iulie 12. Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării 
Româneşti dăruieşte Mitropoliei Ţării Româneşti din Bucureşti un loc de 28x 14 stj. 
alături cu locul băii vechi, ,,pe din sus, până în podul Ul iţii cei Mari'' împreună cu 
alţi 20 stj. din locul domnesc, învecinat cu grădina lui Manolache m. paharnic, şi 
cu locul băii până în „livedea domnească'' pentru a fi „ajutor şi întărire". Membrii 
Sfatului domnesc: Iordachie Creţulescu m. vomic, Matei Fălcoianu m. logofăt, 

Dumitrache Ramadan m. spătar, Gligorie Haripenschi m. vistier, Neculae Roset m. 
clucer, Ianachie Stama m. postelnic, Manolachie m. paharnic, Ion Dudulescul m. 
stolnic, Panaiotache m. sluger, Antonie m. comis, Costandin Ramadan m. sărdar şi m. 
pitar. Ispravnic: Matei Fălcoianu m. logofăt. Scrie Mihai logofeţel din Mehedinţi. 

M.M.B., nr. 25.083 
Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (33,5x23 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .•• , 1938, pp. 25-26 (nr. 30) şi G.M. Rafailă, Câteva ... , în C.A.B., 

2009, pp. 63-64 (nr. 25);/acs.: Documente •.• , 2006, p. 60. 

49. 1724 (7233) octombrie 16 Radu Titeanu vinde lui Mano lac he fost m. paharnic 
6 suflete de ţigani: Dobrotă, Stanca, Ursea, Andronache, Maria şi Dobra, cu suma de 
125 taleri vechi. Martori: Costandin şărbegiu şi Dima logofăt. 

M.M.B., nr. 25.122 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x21 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 26 (nr. 31). 

50. 1725 (7233) ianuarie 5 Costantin, fiul lui Mihai Corbeanu postelnic, întăreşte 
dania mătuşii sale, Dospina pităreasa, soţia răposatului Costantin Corbeanu fost m. 
pitar, prin care lasă Mitropoliei moşia Boteni, jud. Ilfov, împreună cu case, biserică 
şi heleştee. 

M.M.B., mss. 13.039.f 84v-85. Hârtie cufiligran (34x23 cm.). 

51. 1725 (7233) mai 8 Mihai Cantacuzino fost m. comis, fiul răposatului Mihai 
Cantacuzino spătar, vinde lui Pantazi fost m. căpitan, 940 stj. din moşia Tătărăi, jud. 
Ialomiţa, cu suma de 470 taleri. Martor: Costandin Cantacuzino. 

M.M.B., nr. 27.345 
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Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie la mss. 
27.429, nr. 56.f 113-114. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti,Arhiva.„, 1919, p. 13 (nr. 77). 

52. 1725 (7233) iunie 6 Mirică logofăt de divan vinde lui Manolache m. clucer 
două ţigance, Dobra şi Dragomira, primite zestre de la socrul său, Dumitraşco 
Budişteanu, fiul lui Gavrilă comis, cu suma de 35 taleri. Martori: Şărban postelnic, 
Cărstea logofăt de divan, Tudor logofăt de divan, Ion copil din casă şi Mihai ocnar. 

M.M.B., nr. 25.129 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20,5 cm.). 

53. 1725 (7233) iulie 16 Costandin din Nemoi împreună cu soţia sa, Tudora, 
şi cu fiii lor: Mihalcea şi Preda, vând lui Gligore Băleanu consilier o vie în Dealul 
Cretenilor cu suma de 50 taleri. Martori: Ilie Otetelişanu fost vomic, Ivan vătaf din 
Suteşti şi Dumitraşco Gărdescul. 

M.M.B., nr. 27.259 
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (30x20,5 cm.), 4 semnături digitale în cerneală. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 42 (nr. 155). 

54. 1725 (7234) noiembrie 15 Mihai Cantacuzino fost m. comis vinde lui Apostol 
3 suflete de ţigani: Stanca, Ilinca şi Petco neînsurat, cu suma de 135 taleri. 

M.M.B., nr. 13.490 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30,5x21 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. 

55. 1725 (7234) noiembrie JO Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării 
Româneşti întăreşte egumenului Averchie de la mănăstirea Cotroceni stăpânirea 
moşiilor din Furduieşti şi Ciumemic de pe apa Dâmboviţei, jud. Ilfov, care au fost 
cumpărate de către răposatul domn Şerban Cantacuzino de la Radu Năsturel ban, 
Mihai logofăt şi fratele său, Mihnea, fii lui Sava şufar. 

M.M.B., nr. 25.464 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (41,5x27 cm.), monograma domnească şi sigiliu inelar domnesc 

în chinovar. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

56. 1725 (7234) decembrie 20 Grigore Greceanu fost m. serdar vinde lui 
Manolache m. clucer 450 stj. de moşie din Belciuguvul de Jos, jud. Ilfov, cu suma de 
281 taleri noi, care fusese cumpărată de la Hera Brezoianu postelnic. Martori: Barbu 
Greceanu fost m. stolnic şi Fiera Brezoinau logofăt. 

M.M.B., nr. 28.645 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x2 l cm.), sigiliu inelar în cerneală. Are copie mod. din 

1885. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
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57. 1726 (7234> ianuarie 12 Radu Titeanu vinde lui Manolache m. clucer pe 
copila Dancea ţiganca, fata lui Dobrotă ţigan, cu suma de 20 taleri noi. Martori: 
Neagul, Ilie şi Dima logofeţel. 

M.M.B., nr. 25.121 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (20xl 5 cm.). 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .„, 1938, pp. 27-28 (nr. 34). 

58. 1726 (7234) ianuarie 29 Megiaşii moşneni din Ciorăşti, jud. Vâlcea, vând lui 
Ion Băleanu m. portar stj. lor de moşie cu câte 50 bani pe stj. Scrie Badea logofăt. 

M.M.B., nr. 27.260 

Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (34,5x23,5 cm.), 12 semnături digitale în cerneală. 

59. 1726 (7234) mai 3 Mihai Cantacuzino fost m. comis, fiul răposatului Mihai 
Cantacuzino spătar, dă scrisoare lui Preda ceauş pentru zălogirea moşiei Sărboaica 
pe timp de un an cu suma de 30 taleri, bani vechi. 

M.M.B., nr. 13.483 

Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5 cm.), sigiliu inelar în negru de fum. 

60. 1726 (7234) aqîust 2 Pană lefegiul dă zapis nepotului de frate, Matei, fiul 
lui Negoiţă, pentru împărţirea a 4 suflete de ţigani care i se cuveneau de la sora sa, 
Ancuţa, ce era mătuşă lui Matei. Martori: Mihai logofăt, Ghiorghie ceauş, Dragiia 
căpitan, Panait ceauş şi Frosea? căpitan. 

M.M.B., nr. 37.392 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (22xl6,5 cm.), o semnătură digitală în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente „., 1960, p. 86 (nr. 41). 

61. 1726 (7235) septembrie 26 Iordache Creţulescu m. al doilea vomic cere lui 
Marco vistiernic din jud. Teleorman şi lui Radu, fiul lui Fiera, să lase moşia Zărneşti 
lui Mihai, jud. Teleorman, întrucât o moştenise de la părinţii săi. 

M.M.B., nr. 13.146 
Orig. rom„ hârtie folio cufiligran (23,5x20,5 cm.), sigiliu în cerneală verde. 

62. 1726 (7235) octombrie 16 Ghiorghiţă, fiul lui Zăgan căpitan din Homeşti, 
vinde lui Dumitraşco căpitan din Râmnic moşie în hotarul Homeştilor cu suma de 1 O 
taleri, pe care o cumpărase de la Stan Năpărstocu croitor. Martori: Caloian logofăt, 
popa Buzăianu, Gherghe pârcălab, Radu logofăt de la m. căpitan şi Ghiorghiţă 

diacon. Scrie Caloian logofăt. 
M.M.B., nr. 13.505 

Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (29,5x21 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. 
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63. 1727 (7235) ianuarie 28 Mihai Cantacuzino comis dă zapis lui Preda ceauş 
pentru împrumutul sumei de 7 taleri, necesară plăţii pogonăritului, pentru care pune 
zălog un ceasornic de argint stricat, ce a fost „dres" cu suma de 18 costande. 

M.M.B., nr. 13.509 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (20,5xl4,5 cm.). 

64. 1727 (7235) iunie 23 Mihai Cantacuzino comis dă scrisoare lui Preda ceauş 
pentru împrumutul sumei de 30 taleri, pentru care este zălogită cârciuma de pe moşia 
Fundeni, de la Plumbuita, situată „la drumul cel mare, dencoace de pod aproape de 
cârciuma Căldăruşanului''. 

M.M.B., nr. 13.508 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (22x16,5 cm.). 

65. 1727 (7235) iunie 23. Craiova Ilinca preoteasa, fata părintelui Stan din 
Ciorăşti, împreună cu fii: Vasilie şi Pătru, şi cu nepoţii: Staico şi Mihai, vând lui Ion 
Băleanu m. portar 99 stj. de moşie din Ciorăşti cu suma de 44 taleri şi 16 poli. Scrie 
popa Matei din Craiova. 

M.M.B., nr. 27.262 
Orig. rom., hârtie difolio cufi/igran (32x22,5 cm.), 5 semnături digitale în cerneală. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva .•. , 1919, p. 42 (nr. 156). Este mentionat cu ziua de „30". 

66. 1728 (7236) mai 1 Ilina, fata lui Necula Leundaru Dărăscu vătaf, dăruieşte 
părintelui Calin, protopop din Bucureşti, un loc de 4 stj., aflat în Mahalaua Aga Niţei, 
vecinindu-se din sus cu Costandin Băleanul fost m. comis şi din jos cu Costandin 
Năsturel fost m. medelnicer. Martori: Sima Dărasca, mama Ilinii, Costandin fost m. 
comis şi Costandin Năsturel fost m. medelnicer. 

M.M.B., nr. 39.105 

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (28,5x20 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. 
Bibliografie: ed.: Documente .•. , 1960, pp. 86-87 (nr. 42) şi G.M. Rafailă, Câteva ... , în C.A.B., 

2009, pp. 64-65 (nr. 26);/acs.: Documente ... , 2006, p. 61. 

67. 1728 (7236> iunie 23 Porunca domnului Ţării Româneşti adresată boierilor 
judecători: Barbu Merişanu m. clucer, Drăghiciu Greceanul al doilea portar, Ştefan 
Nona comis, Radu, fiul lui Zamfir staroste de negustori, Tudor, fiul lui Măinea, Radu 
iuzbaşa şi Ianache croitoru ca să aleagă moşiile: Boteni, Piscurile de Sus şi de Jos, 
aflate pe apa Mostiştii, jud. Ilfov, dând şi scrisoarea lor la mâna părintelui Daniil 
mitropolitul ţării. 

M.M.B., nr. 13.132 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (21x14,5 cm.), monograma domnească şi sigiliu mijlociu 

domnesc în chinovar. Are copie la mss. 13. 039.f 102, unde apare cu ziua de „ 23 ". 
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68. 1728 (7236) iulie 6 Costantin, fiul răposatului Mihai Corbeanu postelnic, dă 
zapis părintelui Daniil, mitropolitul Ţării Româneşti, pentru stăpânirea celor 160 de 
stj. din moşia Zlata, vecină cu moşia Boteni, întrucât părintele mitropolit cheltuise 
suma de 205 taleri cu înmormântarea tatălui său aşa cum făgăduise. Se mai adăuga 
o altă datorie de 95 taleri, astfel că întreaga sumă datorată era de 301 taleri. Martori: 
Barbu Merişanu m. clucer, Mihalache m. vomic de Târgovişte, Vasilache fost al 
doilea postelnic, Ştefan Dudescul, Ştefan Nona comis şi Drăghici Greceanu pitar. 

M.M.B., mss. 13.039.f 85-85v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.). 

69.1728 (7237) octombrie lOAncuţa Comăneanca împreună cu fraţii ei: Radul al 
doilea vistier şi Matei fost m. căpitan de cazaci, vând Mitropoliei Ţării Româneşti 4 
prăvălii împreună cu locul lor „den josul Curţii Domneşti, lângă puşcărie", cu suma 
de 120 taleri vechi. 

M.M.B., nr. 30.505 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20 cm.), 2 sigilii inelare în cerneală. Are copie modernă 

din 1894. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 28 (nr. 35) şi G.M. Rafailă, Câteva ... , în C.A.B., 2009, 

pp. 65-66 (nr. 27);/acs.: Documente ... , 2006, p. 61. 

70. 1728 (7237) octombrie 10 Adeverinţa lui Radu Comănean al doilea vistier 
pentru vânzarea a 4 prăvălii către Mitropolia Ţării Româneşti cu suma de 120 taleri. 

M.M.B., nr. 30.506 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (14x10 cm.). Are copie mod. din 1894. Provine de la Epitropia 

Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele „., 1938, p. 28 (nr. 36) şi G.M. Rafailă, Câteva „., în C.A.B., 2009, 

pp. 66-67 (nr. 28);/acs.: Documente „., 2006, p. 62. 

71. 1729 (7237) aprilie 23 Radu, fiul lui Dragomir Ciocărdie ceauş, vinde lui 
Costandin casele sale din Mahalaua Săpunarilor cu suma de 300 taleri vechi, care 
fuseseră cumpărate de către tatăl său de la Stamata, soţia lui Cărstea cojocar, ce 
fusese pârcălab de curte. Martori: Ghinea, Ioniţă, Stan cojocar, Apostol şi Hera. 

M.M.B., mss. 13.039.f 91v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.). 

72. 1729 (723 7) mai 8 Stana, soţia lui Paraschiva meşter, împreună cu nepotul ei, 
Stoian, vând m. comis o casă construită pe loc domnesc, lângă lemnăria domnească, 
cu suma de 10 taleri noi. Martori: Stan vătaf de comişăi, Costandin stegar de 
povomnici şi Apostol Tărde comis. Scrie Gheorghe vătaf. 

M.M.B., nr. 25.084 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5,5 cm.), 2 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
Bibliografie: ed.: Aşezămintele „., 1938, p. 29 (nr. 37). 
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73.1730iulie13. Craiova Stama, fiul lui Ivan sârbu, împreună cu fii săi: Matei şi 
Stepan, vând părintelui consilier Dositheu Brăiloiu 88 stj. de moşie din Goeşti, cu câte 
66 bani pe stj ., care fuseseră cumpăraţi de la Preda şi Ancuţa, copii lui Vălsan logofăt 
din Goeşti. Martori: Costandin Strâmbeanu şi Costandin Obedeanu m. comisar. 

M.M.B„ nr. 12.201 

Orig. rom., hârtie difolio cujiligran (34,5x 24,5 cm.), o semnătură digitală în cerneală. 

Bibliografie: 
Aşezămintele Brâncoveneşti. O sută de ani dela înfiinţare 1838-1938. Volum 

documentar comemorativ întocmit de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Monitorul Oficial 
şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938. 

Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate, 
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel Ioniţă, Editura 
Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2006. 

Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Fl. Georgescu, Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1960. 

Filitti, Ioan C„ Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Inst. de Arte Grafice 
„Carol Gobf', Bucureşti, 1919. 

Rafailă, Grina-Mihaela, Câteva documente privind Centrul Istoric al Bucureştilor 
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, în C.A.B., voi. VIII, Editura 
Agir, Bucureşti, 2009, pp. 34-121. 

Rădulescu, Theodora, Sfatul Domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti 
din secolul al XVIII-iea, în R.A., an. XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 1, pp. 107-131; 
nr. 2, pp. 293-324 şi nr. 3, pp. 441-470. 

SUMMARY 
The Bucharest City Museum owns a series of 19 documents issued, throughout 

the year 1786, by the chancellery of ruler Nicholas Mavroghenes, of Wallachia - a 
peculiar, original character. 
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